
โครงการ

เยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ
ภายในต�าบลไร่โคก

โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9

การประชุมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยภายในต�าบลไร่โคก โครงการลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

โครงการถวายพวงมาลาสักการะ ร.5

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
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ภาษีบ�ารุงท้องที่   ช�าระภาษี  เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
   ช�าระภาษี  ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย   ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
   ช�าระภาษี  ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ยื่นค�าขออนุญาตภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

 สวัสดีค่ะ พ่อแม่ พี่น้องชาวต�าบลไร่โคก และผู้อ่าน

วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ไร่โคกทุกท่าน กองคลัง องค์การ

บริหารส่วนต�าบลไร่โคก ยึดหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบ 

กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติของราชการ เพื่อให้การใช้ข่าย

งบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

พี่น้องประชาชน กองคลัง ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ

ถึงช่วงระยะเวลาการช�าระภาษีประจ�าปี การจดทะเบียนพาณิชย์ 

และการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

และประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจ�าปี 

2561 และงบแสดงฐานะการเงิน

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ประจ�าปี 2562

องค์การบริการส่วนต�าบลไร่โคก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบระยะเวลาที่ต้องช�าระภาษี ดังนี้
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  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวม 

ทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส�านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิช

ยกิจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด

กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 1. การท�าโรงสีข้าว และการท�าโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

 2. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง

 3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท�าการเกี่ยวกับสินค้า

 4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้

 5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ�าทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง 

  การขนส่งโดยรถยนต์ประจ�าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน

  หรือซื้อขายเงินตรา ฯลฯ

 6. ขายให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง และกิจการอื่นๆ

 

สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.ไร่โคก โทรศัพท์ 0-3279-0248

การจดทะเบียนพาณิชย์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สู่องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก

กิจกรรมกองคลัง

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
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หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 37,718,098.75 37,031,021.75

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 8,447,583.04 7,881,824.36

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 540,000.00 540,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,987,583.04 8,421,824.36

รวมสินทรัพย์ 8,987,583.04 8,421,824.36 

ทุนสินทรัพย์ 2 37,718,098.75 37,031,021.75

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 5 1,377,045.65 936,090.00

เงินรับฝาก 6 1,207,026.45 1,185,844.61

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,584,072.10 2,121,934.61

รวมหนี้สิน 2,584,072.10 2,121,934.61 

เงินสะสม

เงินสะสม 7 3,642,357.62 3,553,473.08

เงินทุนส�ารองเงินสะสม 2,761,153.32 2,746,416.67

รวมเงินสะสม 6,403,510.94 6,299,889.75

รวมหนี้สินและเงินสะสม 8,987,583.04 8,421,824.36 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 

 นางสาวอรนุช จีระวงค์พานิช นางณัฐฐิญา แป้นไทย นายสมิง คงประเสริฐ

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก
 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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งบแสดงผลการด�าเนินงาน
จ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของงบ

ประมาณ
งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

150,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

2 จัดการองค์ความรู้ในองค์กร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

3 จัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

2,000 1,000 ด�าเนินการแล้ว

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

20,000 7,600 ด�าเนินการแล้ว

5 จัดงานวันส�าคัญของสถาบันชาติ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 27,800 ด�าเนินการแล้ว

6 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

7 จัดท�าวารสารสัมพันธ์ 
อบต.ไร่โคก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร 
รายได้จัดเก็บเอง

65,000 74,000 ด�าเนินการแล้ว

8 จุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

2,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

9 ถวายความอาลัยฯ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

10 จัดนิทรรศการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

สามารถจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของงบ

ประมาณ
งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

11 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 700 ด�าเนินการแล้ว

12 แบ่งปันความรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

13 ประเมินความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

14 ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ 
อบต.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 4,815 ด�าเนินการแล้ว

15 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางการปฏิบัติงาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 700 ด�าเนินการแล้ว

16 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 900 ด�าเนินการแล้ว

17 ยกย่องพัฒนางานดีเด่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

18 วันชาติ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

19 ส่งเสริมความปลอดภัยใน
ส�านักงาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

20 ส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธร
รมาภิบาล

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

21 2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ส่งเสริมความรู้ในการมีส่วนร่วม
ในการการปกครองท้องถิ่น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

22 ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของงบ

ประมาณ
งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

23 ส่งเสริมประชาธิปไตยส�าหรับ
เยาวชน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

24 สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

25 หอกระจายข่าวเพื่อชุมชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

26 อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากร อปท.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

170,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

27 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานและส่ง
เสริมจริยธรรม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

50,000 15,000 ด�าเนินการแล้ว

28 อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่า
วสารฯ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 700 ด�าเนินการแล้ว

29 อบรมให้ความรู้ด้านการรักษา
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

30 อบรมให้ความรู้ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 1,950 ด�าเนินการแล้ว

31 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารทั่วไป

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,600 3,300 ด�าเนินการแล้ว

32 อปท.อ.บ้านลาดสัญจร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

20,000 14,600 ด�าเนินการแล้ว

33 จัดซื้อเก้าอี้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

13,800 13,800 ด�าเนินการแล้ว

35 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 9,930 ด�าเนินการแล้ว

36 จัดซื่อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

19,000 19,000 ด�าเนินการแล้ว
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

37 ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
(ห้องประชุมสภา อบต.ไร่โคก)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

27,000 26,147 ด�าเนินการแล้ว

38 จัดซื้อบอร์ดประกาศอลูมิเนียม
บานเลื่อนกระจก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

41,000 41,000 ด�าเนินการแล้ว

39 อุดหนุนศูนย์จัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับอ�าเภอ 
ประจ�าอ�าเภอบ้านลาด

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

40 จัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 8,200 ด�าเนินการแล้ว

41 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

จัดท�าข้อบัญญัติต�าบลฯ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

42 จัดท�าฐานข้อมูลพื้นฐานต�าบล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

43 จัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปี เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 642 ด�าเนินการแล้ว

44 จัดท�าแผนจัดการความรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

45 โครงการจัดท�าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 250 ด�าเนินการแล้ว

46 โครงการจัดท�าแผน
พัฒนาต�าบลสี่ปี

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

47 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต�าบล

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 1,000 ด�าเนินการแล้ว

48 บริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

49 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประชุมประชาคม
จัดท�าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

6,000 4,980 ด�าเนินการแล้ว
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

50 ประชุมประชาคม
ต�าบลบูรณาการจัดท�าแผน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 1,780 ด�าเนินการแล้ว

51 ประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

52 ปรับปรุงภารกิจ อปท. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

2,000 - ด�าเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

53 ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

54 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

55 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 419 ด�าเนินการแล้ว

56 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 700 ด�าเนินการแล้ว

57 หน่วยบริการเคลื่อนที่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

58 จัดท�าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

100,000 7,200 ด�าเนินการแล้ว

59 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์และเคลื่อนที่
จัดเก็บภาษี

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการแล้ว

60 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

61 จัดท�าแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 - ด�าเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

วารสารประชาสัมพันธ์                  องค์การบริหารส่วนตำาบลไร่โคก27



ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

62 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

63 ฝึกอบรม อปพร. และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฯ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

20,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

64 รณรงค์ป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 2,100 ด�าเนินการแล้ว

65 รณรงค์ป้องกันภัยทางถนน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

2,000 1,400 ด�าเนินการแล้ว

66 รณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอื่นๆ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 2,100 ด�าเนินการแล้ว

67 ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันอุบัติเหตุ-
อุบัติภัยทางถนน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

15,000 10,100 ด�าเนินการแล้ว

68 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการโดย
ไม่ใช้
งบประมาณ

69 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่างอยู่
แผนงานการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

อบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์
กู้ชีพ (กู้ภัย)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

70 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานการศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์ส�านักงาน 
(โต๊ะท�างาน จ�านวน 2 ชุด)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

8,000 8,000 ด�าเนินการแล้ว

71 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

16,000 15,900 ด�าเนินการแล้ว

72 จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 
แบบฉีดหมึก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,200 2,900 ด�าเนินการแล้ว

73 จัดซื้อเครื่องส�ารองไฟฟ้า เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,200 2,900 ด�าเนินการแล้ว
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

74 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

100,000 99,999.15 ด�าเนินการแล้ว

75 พาน้องท่องธรรมะ (ชาติ) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

76 โภชนาการสมวัย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

77 โรงเรียนสีขาวหลักสูตร 
“โตไปไม่โกง”

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

78 ศูนย์สามวัย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

79 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานการศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กใน 
ศพด.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

80 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

40,000 16,075 ด�าเนินการแล้ว

81 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน ศพด. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

82 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
ศพด.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

10,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

83 ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนต�าบลไร่โคก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

5,000 30,000 ด�าเนินการแล้ว

84 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาฯ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

442,200 429,620 ด�าเนินการแล้ว

85 ส่งเสริมความรู้สู่ผู้ปกครอง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

3,000 2,000 ด�าเนินการแล้ว

86 ค่อาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

469,470 329,821.24 ด�าเนินการแล้ว
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

87 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

114,800 114,800 กันเงิน
งบประมาณ

88 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

8,500 8,500 ด�าเนินการแล้ว

89 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่
แผนงานการศึกษา

ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
(อาคารหอประชุม ศพด.)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

80,500 80,500 กันเงิน
งบประมาณ

90 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านแหลมทองและ
โรงเรียนบ้านไร่โคก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

712,000 694,000 ด�าเนินการแล้ว

91 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงาน
สาธารสุข

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขและแกน
น�าสุขภาพ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรร
รายได้จัดเก็บเอง

90,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

92 ก�าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการแล้ว

93 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

5,000 - ด�าเนินการแล้ว

94 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

5,000 38,764 ด�าเนินการแล้ว

95 ฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ�าบัด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

96 พัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 3,000 ไม่ได้ด�าเนินการ

97 พัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพใน
การควบคุมและป้องกันโรค

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

98 เยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพภายในต�าบล
ไร่โคก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 700 ด�าเนินการแล้ว
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
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งบตามข้อ
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ผู้รับผิดชอบ

99 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงาน
สาธารณสุข

รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิต
ประจ�าวัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 2,100 ด�าเนินการแล้ว

100 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

101 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

102 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

103 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 1,000 ด�าเนินการแล้ว

104 สายใยรักแห่งครอบครัว เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

20,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ
แล้ว

105 อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วย
จิตเวช

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 1,000 ด�าเนินการแล้ว

106 อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 1,000 ด�าเนินการแล้ว

107 อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

108 อบรมให้ความรู้ด้านทันตกรรม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 1,000 ด�าเนินการแล้ว

109 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงาน
สาธารณสุข

อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

110 อบรมให้ความรู้และป้องกันโรค
ติดต่ออุบัติใหม่

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

111 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

59,000 58,000 ด�าเนินการแล้ว

112 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานสังคมสงเคราะห์

พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

113 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

114 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

115 เยี่ยมบ้านผู้พิการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

116 รวมน้�าใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

117 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส�าหรับผู้พิการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

118 ศูนย์บริการผู้พิการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

119 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานสังคมสงเคราะห์

ซ่อมแซมปรับปรุงหรือก่อสร้างบ้าน
ผู้ยากไร้

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

100,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

120 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานเคหะและชุมชน

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบอมก
ระโดน หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

156,800 156,800 ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

121 ก่อสร้างรั้ว ศพด. ม.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

124,700 124,700 กันเงินงบ
ประมาณ

122 ก่อสร้างห้องน้�าสนามกีฬา ศพด. 
ม.2

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

255,800 255,800 กันเงินงบ
ประมาณ
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

123 ปรับปรุงระบบกระจายข่าวชนิดไร้
สายเพิ่มเติม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

321,000 321,000 ด�าเนินการแล้ว

124 ปรับปรุงหอแประชุม ศพด. ด้วย
การติดกระจก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

213,000 213,000 กันเงินงบ
ประมาณ

125 ปรับปรุงห้องน้�า ศพด. ม.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

113,800 113,000 กันเงินงบ
ประมาณ

126 ปรับปรุงอาคารส�านักงาน อบต.
ไร่โคก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

324,800 324,800 ด�าเนินการแล้ว

127 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้�าทางเข้า ศพด.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

278,000 278,000 ด�าเนินการแล้ว

128 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
ล้วน-บ้านนางเฉลิม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

103,300 103,300 ด�าเนินการแล้ว

129 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานเคหะและชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
เจอ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

227,200 227,200 ด�าเนินการแล้ว

130 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ส�ารอง - บ้านนางสุ่ม มีทรัพย์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

94,300 94,300 ด�าเนินการแล้ว

131 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
เหล้ เนียมจันทร์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

321,800 321,800 ด�าเนินการแล้ว

132 ก่อสร้างถนนดินผิวการจราจรหิน
คลุก สายบ้านนายผ่าน อดทน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

64,100 64,100 ด�าเนินการแล้ว

133 ก่อสร้างถนนดิน/หินผุ สายบ้าน
นายทองหล่อ - บ้านนางอึ่ง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

531,800 497,700 ด�าเนินการแล้ว

134 ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางกิ่ง - 
ถนนสายหัวนา - หัวดอน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

398,900 375,100 ด�าเนินการแล้ว

135 ก่อสร้างทางระบานน้�า คสล. รูป
ตัวยูสายบ้านทิดเต่า - ริมคลอง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

507,400 490,000 ด�าเนินการแล้ว
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136 เทลานข้างศาลาอเนกประสงค์
บ้านนากระแสน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

60,700 60,700 ด�าเนินการแล้ว

137 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานเคหะและชุมชน

ปรับปรุงถนนสายหลักจากคลอง
ชลประทาน-บ้านนายอื้น 
ด้วยวิธีลาดยาง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

364,100 364,100 ด�าเนินการแล้ว

138 เปลี่ยนท่อ คสล.คลองน้�าทิ้งบ้าน
นายเฉื่อย สายเที่ยง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

195,900 195,900 ด�าเนินการแล้ว

139 เสริมผิวจราจรลูกรัง/หินผุ 
สายไร่โคก-ดอนช่อฟ้า

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

305,800 305,800 ด�าเนินการแล้ว

140 1 ความคุ้มค่า 
1สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

141 Big Cleaning Day เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

5,000
โอนเพิ่ม
เติม
5,000

7,773.70 ด�าเนินการแล้ว

142 ก๊าซชีวภาพ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

143 ก�าจัดผักตบชวาและการใช้
ประโยชน์จากผักตบชวา

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

144 คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลัก 3 Rs

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

145 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

146 ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

147 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานเคหะและชุมชน

ถนนสวยด้วยชาวไร่โคกร่วมใจ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ
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148 ธนาคารขยะ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

10,000 - ด�าเนินการแล้ว

149 รณรงค์การลดขยะในชุมชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการแล้ว

150 รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 2,100 ด�าเนินการแล้ว

151 ศูนย์วัสดุรีไซเคิล เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

152 ส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
การก�าจัดขยะมูลฝอย

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการแล้ว

153 ส่งเสริมการท�าน้�าหมักชีวภาพ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

154 ส่งเสริมการท�าปุ๋ยหมักจากขยะ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

155 ส�านักงานสวยสะอาด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

156 หน้าบ้านน่ามอง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

157 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานเคหะและชุมชน

อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 17,900 ด�าเนินการแล้ว

158 อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 1,500 ด�าเนินการแล้ว

159 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

อบต.พบประชาชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

3,000 700 ด�าเนินการแล้ว
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160 ครอบครัวอบอุ่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

20,000 50,000 ด�าเนินการแล้ว

161 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

50,000 31,360 ด�าเนินการแล้ว

162 ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

163 ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

164 ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

165 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
การปลูกผักสวนครัว

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

166 ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

167 ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
การเสริมสวย

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

168 พัฒนาการแปรรูปผลผลิต เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

169 เยี่ยมบ้านยามเย็น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

170 โรงเรียนผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

171 ลานกิจกรรมการเรียนรู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

172 ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ
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173 ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

174 ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

175 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 700 ด�าเนินการแล้ว

176 ส่งเสริมกิจการตลาด เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 700 ด�าเนินการแล้ว

177 ส่งเสริมความรักและความอบอุ่น
ในครอบครัว

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

178 ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 700 ด�าเนินการแล้ว

179 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

180 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 700 ด�าเนินการแล้ว

181 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

182 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้
สูงอายุ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

5,000
โอนเพิ่ม
40,000

40,4000 ด�าเนินการแล้ว

183 อบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่
ของสตรี

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

2,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

184 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

จัดการแข่งขันกีฬาต�าบลไร่โคก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

200,00
โอนเพิ่ม
50,000

250,000 ด�าเนินการแล้ว
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