
ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

งบตามข้อ
บัญญัติ

วงเงินที่ใช้
ด�าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

185 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

20,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

186 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

75,000 75,000 ด�าเนินการแล้ว

187 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

50,000 50,000 ด�าเนินการแล้ว

188 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

50,000 50,000 ด�าเนินการแล้ว

189 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ม.5 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

50,000 50,000 ด�าเนินการแล้ว

190 เข้าวัดฟังธรรม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

191 จัดกิจกรรมย้อนรอยหลวงปู่แก้ว เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการแล้ว

192 จัดงานท�าบุญกลางบ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

193 จัดงานท�าบุญลานตากข้าว เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

194 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

จัดงานเทศน์มหาชาติ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

195 จัดงานวันรักผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

10,000 2,200 ด�าเนินการแล้ว

196 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

197 สืบสานประเพณีสงกรานต์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

15,000 10,500 ด�าเนินการแล้ว
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198 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงานการ
เกษตร

แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

5,000
โอนเพิ่ม
5,000

10,000 ด�าเนินการแล้ว

199 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวท้อง
ถิ่น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

5,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

200 จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและ
แหล่งน้�า (LSEP)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ด�าเนินการ
โดยไม่ใช้งบ
ประมาณ

201 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 900 ด�าเนินการแล้ว

202 ปลูกต้นไม้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

203 รณรงค์การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

204 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงานการ
เกษตร

ส่งเสริมแนวพระราชด�าริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

205 ส่งเสริมแนวประราชด�าริปลูกหญ้า
แฝก

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

206 ให้ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 700 ด�าเนินการแล้ว

207 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่แผนงานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

127,700 105,086 ด�าเนินการแล้ว

208 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

4,353,600 4,222,100 ด�าเนินการแล้ว

209 เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

624,000 631,200 ด�าเนินการแล้ว

210 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

42,000 42,000 ด�าเนินการแล้ว
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211 ส�ารองจ่าย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

100,000 62,114 ด�าเนินการแล้ว

212 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต�าบล

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

70,000 70,000 ด�าเนินการแล้ว

213 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

150,000 150,000 ด�าเนินการแล้ว

214 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมืองน่าอยู่แผน
งานงบกลาง

ทุนการศึกษาส�าหรับเด็ก
และผู้ด้อยโอกาส

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

60,000 60,000 ด�าเนินการแล้ว

215 ทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

20,000 20,000 ด�าเนินการแล้ว

216 เงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

150,000 150,000 ด�าเนินการแล้ว

217 2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชั้นน�าของ
จังหวัดและภูมิภาค
อาเซียนแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

จัดงานประเพณีไทยทรงด�า เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

218 จัดงานประเพณีลอยกระทง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

40,000
โอนเพิ่ม
เติม

46,000

86,000 ด�าเนินการแล้ว

219 อนุรักษ์ประเพณีถวายสลากภัต เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

1,000 - ไม่ได้ด�าเนินการ

220 อุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่
พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

15,000 15,000 ด�าเนินการแล้ว

221 อุดหนุนโครงการวัวเทียมเกวียน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีจัดสรรรายได้จัด
เก็บเอง

30,000
โอนเพิ่ม
เติม

10,000

40,000 ด�าเนินการแล้ว

รวม 3 ยุทธศาสตร์ จ�านวน 221 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติทั้งสิ้น
14,919,470 บาท งบประมาณใช้ ไปทั้งสิ้น 13,487,476.09
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แผนภูมิแสดงจ�านวนโครงการที่ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามแผนงาน

แผนภูมิแสดงร้อยละของโครงการที่ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามแผนงาน

โครงการที่ด�าเนินการภายในปีงบประมาณ

โครงการที่ด�าเนินการโดยการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

โครงการที่ไม่ได้ด�าเนินการ

โครงการที่ไม่ได้ด�าเนินการ

โครงการที่ด�าเนินการโดยการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

โครงการที่ด�าเนินการภายในปีงบประมาณ
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แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณที่ใช้ด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามแผนงาน
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 สวสัดค่ีะ ประชาชนชาวต�าบลไร่โคกและท่านผูอ่้านทกุท่าน ครบรอบอกีปีทีเ่ราได้มา
พบกัน ส�าหรับงานของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งทางด้านงานการศึกษา งานด้านประเพณีและวัฒนธรรม งานด้านกีฬา งานด้าน
สภาเดก็และเยาวชน โดยได้รบัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคณุทกุ
ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย และในปีนี้ ก็มีข่าวดี คือทางองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่
โคก ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ ในการก่อสร้าง
อาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็หลงัใหม่ เพือ่ให้เดก็นกัเรยีนภายในต�าบลไร่โคก ได้รบัการบรกิารท่ี
สะดวกสบาย มอีาคารเรยีนทีส่ะอาด ปลอดภยั มเีครือ่งเล่นทีส่่งเสรมิพฒันาการเดก็รอบด้าน 
รูส้กึดใีจและภมูใิจท่ีได้เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันางานด้านการศึกษาให้มคุีณภาพยิง่ขึน้ต่อไป
  สุดท้ายนี้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ประทานพรให้ทุกท่าน มีแต่
ความสุขความเจริญ และความสมหวังทุกประการ

นางสาวชุติกาญจน์ ดังสท้าน
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน�้าพุ สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก มีความประสงค์เปิดรับ

สมคัรเดก็ทีม่อีายรุะหว่าง 2 ขวบครึง่-4 ขวบ โดยเปิดรบัสมคัรตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป สามารถตดิต่อขอรบั

ใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่โคก เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน

เมษายน โดยก�าหนดรับสมัครทุกวันเวลาราชการ โดยมีเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ 

 • ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว

 • ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส�าเนาของผู้ปกครอง  จ�านวน  1 ฉบับ

 • ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส�าเนาของเด็ก  จ�านวน  1 ฉบับ

 • สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมส�าเนา  1 ฉบับ

 • สมุดบันทึกสุขภาพ (เล่มสีชมพู)

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ�านวน  2 รูป

 • น�าตัวเด็กมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Raikoke SubdiStRict adminiStRative 

oRganization PhetchabuRi

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเด็ก
ประจ�าปีการศึกษา 2562
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ประมวลภาพ
กิจกรรม
Raikoke SubdiStRict

oRganization PhetchabuRi
adminiStRative 

โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงด�า

โครงการ
บัณฑิตน้อย

โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย

โครงการ

เสริมสร้างความรู้
สู่ผู้ปกครอง

โครงการประเพณีถวายเทียนจ�าน�าพรรษา

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตท�าขนมกล้วย ขนมบัวลอย

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต�าบลไร่โคก
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งานกิจกรรมลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด

กิจกรรม

ทัศนศึกษา
ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านนาน�้าพุ

กิจกรรมการเรียน

หลักสูตร 
Kinder music 

จากวิทยากรพิเศษ 
คุณด�ารัสสิริ ถิรังกูร

กิจกรรม
เยาวชนสร้างสรรค์เรียนรู้ 

ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะ
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กองช่าง
Raikoke SubdiStRict adminiStRative 

oRganization PhetchabuRi

technician diviSion

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะชาวต�าบลไร่โคก ทีมงานกองช่างขอรายงานตัวครับ ในตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่าน

มา ทีมงานกองช่างได้รับใช้และบริการพี่น้องชาวต�าบลไร่โคก ด้วยความเต็มใจ บางเรื่องอาจไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการบ้าง ทีม

งานกองช่างก็ขออภยัมาในทีน่ีด้้วย ทมีงานกองช่างจะพฒันาและร่วมใจกนั บรกิารให้ดกีว่านีใ้นทกุ ๆ  เรือ่งและทกุสถานการณ์ตามความ

เหมาะสม ท่านสามารถมาใช้บริการได้นะครับ ด้วยความเต็มใจ มิต้องเกรงใจ เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้ว ในงานของกองช่าง

ได้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ เข้ามาตามมติของคณะรัฐมนตรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้น มาแล้วครับ ดังนี้

 1. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

 2. พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน

  ท่านผู้ใดจะขุดดิน-ถมดิน ปลุกสร้างอาคารทุกประเภทจะต้องมาขออนุญาตก่อนนะครับ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 

สิ่งแรกที่ท่านจะต้องท�าคือ การเตรียมหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ชุด

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ชุด

 3. ส�าเนาโฉนดที่ดินที่จะท�าการก่อสร้าง จ�านวน 1 ชุด

 4. แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลน จ�านวน 4 ชุด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  4.1  รายการประกอบแบบแปลน 4.2  แผนที่สังเขป

  4.3  รูปแปลนพื้น 4.4  รูปด้าน 4 ด้าน

  4.5 รูปตัด 2 ด้าน 4.6  รูปโครงหลังคา

  4.7  รูปแปลนคาน, คานคอดิน, ฐานราก 4.8  รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน, เสา, ฐานราก)

  4.9  รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล 4.10  รายการค�านวณ (กรณีเป็นอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)

 5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)

 6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.)

การขุดดิน

 ผู้ใดประสงค์จะท�าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมี

ความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�าหนด ให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนดโดย

ยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลได้ที่กองช่าง (10,000 ตารางเมตร เท่ากับ 6 ไร่ 1 งาน) 

การถมดิน

 ผู้ใดประสงค์จะท�าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน

สองพนัตารางเมตร หรอืมพีืน้ทีต่ามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก�าหนด ต้องจดัให้มกีารระบายน�า้เพยีงพอทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิความเดอืด

ร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

 พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร

 การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือทีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก�าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะ

จัดให้มีการระบายน�้าตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด (2,000 ตาราง

เมตร เท่ากับ 1 ไร่ 1 งาน)
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โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก
จากคันคลองชลประทาน-บ้านนายอื้น ม.3

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส�านักงาน อบต.ไร่โคก

โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเหล้ เนียมจันทร์ ม.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล.รูปตัวยู 
สายบ้านทิดเต่า-ริมคลอง ม.2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจอ ม.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางล้วน - บ้านนางเฉลิม ม.4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายส�ารอง-

บ้านนางสุ่ม มีทรัพย์ ม.3

โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางกิ่ง-ถนนสายหัวนา-หัวดอน ม.4
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ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน�้า ม.2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน�้าทางเข้า ศพด. ม.2 โครงการสร้างถนนหินผุลูกรังสายบ้านนายทองหล่อ-บ้านนางอึ่ง ม.5

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายไร่โคก-ดอนช่อฟ้า ม.1

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบอมกระโดน ม.6 โครงการก่อสร้างเทลานข้างศาลาอเนกประสงค์ ม.6

โครงการถนนดินผิวจราจรหินคลุกบ้านนายผ่าน อดทน ม.6 โครงการเปลี่ยนท่อ คสล. คลองน�้าทิ้งบ้านนายเฉื่อย สายเที่ยง ม.1
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กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต�าบลไร่โคก
ประมวลภาพ
กิจกรรม
Raikoke SubdiStRict

oRganization PhetchabuRi
adminiStRative 

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี หนีข้อเข่าเสื่อม ต�าบลไร่โคก

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยใสต�าบลไร่โคก

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลไร่โคก

โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนน�ารวมพลังต่อต้านและป้องกันโรคเอดส์ เพศศศึกษา สุขภาพจิต

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลไร่โคก
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โครงการโภชนาการสมวัย การประชุมคณะกรรมการ LTC โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก (กรณีฉุกเฉิน)

โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุต�าบลไร่โคก

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต�าบลไร่โคก

โครงการรณรงค์
คัดแยกขยะ
และรับบริจาคขยะ 
หมู่ 3

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและรับบริจาคขยะ หมู่ 4

โครงการรณรงค์
คัดแยกขยะ
และรับบริจาคขยะ 
หมู่ 5
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สภาเด็กและเยาวชนต�าบลไร่โคกมอบเครื่องช่วยหายใจแก่ รพสต.ไร่โคก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในต�าบล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม ระดับอ�าเภอ

สภาเด็กและเยาวชนต�าบลไร่โคกรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

สภาเด็กและเยาวชนต�าบลไร่โคกน�ารายได้จากการจ�าหน่ายขยะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงภายในต�าบล

อบรมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะ

สภาเด็กและเยาวชนต�าบลไร่โคกต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนต�าบลนาฝาย จ.นครสวรรค์
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