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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 

 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา ๕๙ รัฐตองเปดเผยขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐท่ีมิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปน
ความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวได
โดยสะดวก และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕) กําหนดให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป อยางนอย           
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕) องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงขอประกาศ           
ผลการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี้ 

  ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
  “ไรโคกเปนชุมชนนาอยูสวยงามมีวิถีชีวิตโดดเดน เรียบงาย ควบคูไปกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีสมดุล มีเศรษฐกิจท่ีมั่นคง มีการบริหารจัดการท้ัง ๔ ป. คือ โปรงใส เปนธรรม ประหยัด 
ประสิทธิภาพ จากการมีสวนรวมของประชาชน” 
  ข. พันธกิจ การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีดังนี้ 
  ๑. พัฒนาดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภคและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหเพียงพอและท่ัวถึง 
  ๒. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
  ๓. พัฒนาดานการศึกษา ประชาสัมพันธใหมีมาตรฐาน 
  ๔. พัฒนาดานสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขอนามัยและสุขภาพท่ีดีสมบูรณแข็งแรง 
  ๕. พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวและสรางรายไดใหแกชุมชน 
  ๖. พัฒนาดานคุณภาพชีวิตใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  ๗. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สรางความสมดุล 
  ๘. พัฒนาดานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 



2 
 

รายงานผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

  ๙. พัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยสิน 
  ๑๐. พัฒนาดานการมีสวนรวมของผูนําชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 
  ๑๑. พัฒนาดานการบริหารและการพัฒนาองคกร 

  ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวน ตําบลไร โคกไดกําหนดยุทธศาสตร            
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร ไว 3 ยุทธศาสตร ดังนี ้
       ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
           แนวทางการพัฒนา 
           ๑.๑ กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
         ๑.๒ พัฒนาระบบจราจร 
           ๑.๓ พัฒนาระบบไฟฟา - ประปา 
         ๑.๔ จัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
 ๑.๕ พัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน 
       ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
           แนวทางการพัฒนา 
            ๒.๑ พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 
  ๒.๒ พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
  ๒.๓ สงเสริมสุขภาพและอนามัย รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคติดตอ 
  ๒.๔ สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  ๒.๕ สนับสนุนการสงเสริมงานสวัสดิการสังคม 
       ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
           แนวทางการพัฒนา 
           ๓.๑ รักษาความสงบเรียบรอย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๓.๒ สนับสนุนและจัดหาวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การทองเท่ียว 
           แนวทางการพัฒนา 
           ๔.๑ สงเสริมและควบคุมมาตรฐานการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร การประมง เพื่อการสงออกและบริโภค 
            ๔.๒ สงเสริม สนับสนุน ควบคุมผลผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย 
 ๔.๓ สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรใหเขมแข็ง เพื่อการแขงขันดานการตลาด 
 ๔.๔ สงเสริมและวางระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๕ พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๕.๒ เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
           แนวทางการพัฒนา 
   ๖.๑ สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๖.๒ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
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 ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
           แนวทางการพัฒนา 
  ๗.๑ พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร พรอมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 
  ๗.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
  ๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
  ๗.๔ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถ่ิน 
  ๗.๕ ปรับปรุงและพัฒนารายได 
  ๗.๖ พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
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  ง. การวางแผนพัฒนา 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65 )         
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพื้นท่ี     
กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันท่ี  
10 มิถุนายน 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2565   
รวม 258 โครงการ งบประมาณ 23,265,650 บาท สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

6 
2 

300,000 
70,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 8 370,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

71 
15 
21 
26 
16 
24 
15 
8 
9 

13 
27 

 
 

2,203,600 
1,328,000 
2,790,000 

568,000 
310,000 
288,000 

1,315,000 
644,000 

6,150,000 
147,500 

7,652,650 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 245 23,396,750 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค 
ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

5 

 
 
 

133,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 133,000 

รวมยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 258 23,899,750 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จําแนกตามยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1     8 

      ยุทธศาสตรท่ี 2     245 
      ยุทธศาสตรท่ี 3     5 

      

ยุทธศาสตร์ที� 1

ยุทธศาสตร์ที� 2

ยุทธศาสตร์ที� 3

 
       

        แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกตามยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรท่ี 1     370,000   
      ยุทธศาสตรท่ี 2     23,396,750 
      ยุทธศาสตรท่ี 3     133,000 
      

 

 

        
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
0.56 % 

ยุทธศาสตรที่ 2 
97.88 % 

ยุทธศาสตรที่ 1 
1.56 % 

ยุทธศาสตรที่ 2 
94.66 % 

ยุทธศาสตรที่ 3 
1.94 % 

ยุทธศาสตรที่ 1 
3.10 % 
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 จ. การจัดทํางบประมาณและการใชจายงบประมาณ 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ และมีการใชจาย
งบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ไดมีการกอหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา          
รวม 111  โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้     
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 
 

 
 

1.3 แผนงานการเกษตร 
1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

0 
1 

0 
3,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 1 3,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
2.8 แผนงานการเกษตร 
2.9 แผนงานงบกลาง 
2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

34 
5 

10 
6 
4 
6 
5 
6 
9 

10 
16 

 
 

1,007,400 
45,000 

1,611,000 
140,000 

17,000 
45,000 
78,000 

251,000 
6,998,500 

50,500 
3,869,900 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 111 14,113,300 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค 
ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

3 

 
 

165,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 3 165,000 
รวมยุทธศาสตร ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) 
114 14,281,300 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีดังนี ้

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

 1.1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสินคาเกษตรได
มาตรฐาน/อาหารมี
ความปลอดภัย 

- - - - - 

1 แผนงานการเกษตร - - - - - 
1 แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 
สงเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

สํานักปลัด 

 2 .ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
พั ฒ น า ผ า น เก ณ ฑ
มาตรฐานเมืองนาอยู 

    
 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

อปท.อําเภอบานลาด
สัญจร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อปท.อําเภอบาน
ลาดสัญจร 

สํานักปลัด 

2  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,400 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  
12 สิงหาคม 

สํานักปลัด 

3  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา   3 
มิถุนายน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,400 

เพ่ือกิจกรรม 
วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา    
3 มิถุนายน 

สํานักปลัด 

4  จัดการเลือกต้ังทองถ่ิน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเกบ็เอง 

100,000 

เพ่ือจัดการเลือกต้ัง
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

5  จัดการองคความรูใน
องคกร (Knowledge 
Management) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการองค
ความรูในองคกร 
(Knowledge 
Management) 

สํานักปลัด 

6  จัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,500 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช 

สํานักปลัด 

7  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,400 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

8  จัดงานวันสําคัญของ
สถาบันชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดงาน 
วันสําคัญของ
สถาบันชาติ 

สํานักปลัด 

9  นิทรรศการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดนิทรรศการ
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

สํานักปลัด 

10  บําเพ็ญประโยชนเพ่ือ
สาธารณะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,500 

เพ่ือจัดงานบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือ
สาธารณะ 

สํานักปลัด 

11  แบงปนความรู เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
แบงปนความรู 

สํานักปลัด 

12  ปรับปรุงสภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

13  ฝกอบรมกรรมการ
ประจําหนวยเลือกต้ัง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือจัดการ
ฝกอบรมกรรมการ
ประจําหนวย
เลือกต้ัง 

สํานักปลัด 

14  วันชาติ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ชาติ 

สํานักปลัด 

15  สงเสริมความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการสงเสริม
ความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด 

16  สงเสริมความรู 
ในการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการสงเสริม
ความรู 
ในการมีสวนรวม
ในการปกครอง
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

17  สงเสริมประชาธิปไตย 
ในชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการสงเสริม
ประชาธิปไตย 
ในชุมชน 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

18  สงเสริมประชาธิปไตย 
สําหรับเยาวชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริม
ประชาธิปไตย 
สําหรับเยาวชน 

สํานักปลัด 

19  อบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
อปท. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดการ 
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 
อปท. 

สํานักปลัด 

20  อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และ สงเสริมจริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือจัดอบรม
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและ
สงเสริมจริยธรรม  

สํานักปลัด 

21  อบรมใหความรู พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรู พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ 

สํานักปลัด 

22  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

22,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
โนตบุค 

สํานักปลัด 

23  อุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ืออุดหนุน
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

สํานักปลัด 

24  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 5,000 

เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน การ
เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

25  ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

7,000 

เพ่ือประชุม
ประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนา
หมูบาน 

สํานักปลัด 

26  ประชุมประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือประชุม
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทํา
แผน 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

27  ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการปองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

สํานักปลัด 

28  มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือดําเนินการ
โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

สํานักปลัด 

29  สรางองคกรแหงการ
เรียนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสรางองคกร
แหงการเรียนรู 

สํานักปลัด 

30  จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรพัยสิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

กองคลงั 

31  ประชาสัมพันธและ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ
และจัดเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี 

กองคลงั 

32  พัฒนาการจัดเก็บรายได เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บรายได 

กองคลงั 

33  พัฒนาระบบการรับ
ชําระภาษีทองถ่ินผาน
ธนาคาร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือพัฒนาระบบ
การรับชําระภาษี
ทองถ่ินผาน
ธนาคาร 

กองคลงั 

34 แผนงานการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

ฝกอบรม อปพร.และ
ทบทวนแผนปองกันภัย
ฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือฝกอบรม  
อปพร.และ
ทบทวนแผน
ปองกันภัยฯ 

สํานักปลัด 

35  ฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา 
อปท. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจํา อปท. 

สํานักปลัด 

36  รณรงคปองกันไฟปา
และหมอกควัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกันไฟปาและ
หมอกควัน 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

37  สงเสริมความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมความรู
เกี่ยวกับการ
ปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

38  อบรมใหความรูในการใช
อุปกรณ 
กูชีพ กูภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ืออบรมให
ความรูในการใช
อุปกรณ 
กูชีพ กูภัย 

สํานักปลัด 

39 แผนงานการศึกษา แขงขันทักษะวิชาการ
และสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือแขงขันทักษะ
วิชาการและ
สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

40  จัดงานวันเด็ก แหงชาติ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

80,000 

เพ่ือจัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ กอง

การศึกษาฯ 

41  โรงเรียนสีขาว หลักสูตร  
“โตไปไมโกง” 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการ
โรงเรียนสีขาว 
หลักสูตร  
“โตไปไมโกง” 

กอง
การศึกษาฯ 

42  สงเสริมการเรียนรูของ
เด็กใน ศพด. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมการเรียนรู
ของเด็กใน ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

43  สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษาฯ 

44  สงเสริมและพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชนตําบลไร
โคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล
ไรโคก 

กอง
การศึกษาฯ 

45  สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

399,000 

เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษาฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

46  สงเสริมความรูสู 
ผูปกครอง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการ
สงเสริมความรูสู 
ผูปกครอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

47  คาอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

420,000 

เพ่ือจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ใหกับ
สถานศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในตําบลไรโคก 

กอง
การศึกษาฯ 

48  อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานแหลมทอง
และโรงเรียน 
บานไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

668,000 

เพ่ืออุดหนุน
คาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
บานแหลมทอง
และโรงเรียนบาน
ไรโคก 

กอง
การศึกษาฯ 

49 แผนงานสาธารณสขุ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือการปองกัน
และควบคุม
โรคติดตอ 

สํานักปลัด 

50  อุดหนุนโครงการควบคุม
โรค 
ขาดสารไอโอดีนฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

สํานักปลัด 

51  อุดหนุนโครงการควบคุม
โรค 
หนอนพยาธิฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิฯ 

สํานักปลัด 

52  ฉีดพนหมอกควันปองกัน
ยุงลาย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือฉีดพนหมอก
ควันปองกัน
ยุงลาย 

สํานักปลัด 

53  รณรงคปองกัน 
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือรณรงค
ปองกัน 
ยาเสพติด 

สํานักปลัด 

54  สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานมะเร็งเตา
นม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ือสืบสาน 
พระราชปณิธาน
สมเด็จยาตาน
มะเร็งเตานม 

สํานักปลัด 

55 แผนงานสังคม
สงเคราะห 

Big Cleaning Day เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการทํา
ความสะอาด
ภายในตําบล 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

56  สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดการชุมชน/
หมูบานนานาอยู 

สํานักปลัด 

57  ถนนสวยดวยชาวไรโคก
รวมใจ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดการถนน
สวยดวยชาวไร
โคกรวมใจ 

สํานักปลัด 

58  หนาบานนามอง เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
หนาบานนามอง 

สํานักปลัด 

59 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ประปาด่ืมได เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดโครงการ
ประปาด่ืมได 

กองชาง 

60  จัดซื้อกลองถายรูป
ระบบดิจิตอล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดซื้อกลอง
ถายรูประบบ
ดิจิตอล 

กองชาง 

61  คัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ตนทางตามหลัก 3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจาก
ตนทางตามหลัก 
3 Rs 

สํานักปลัด 

62  รณรงคการลดขยะใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือรณรงคการลด
ขยะในชุมชน 

สํานักปลัด 

63  รณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือรณรงคลดการ
ใชถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

สํานักปลัด 

64  สงเสริมการจัดการสิง่
ปฏิกูลและการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกลู
และการกําจัดขยะ
มูลฝอย 

สํานักปลัด 

65  สงเสริมการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการทํา
นํ้าหมักชีวภาพ 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

66  สงเสริมการทําปุยหมัก
จากขยะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการทํา
ปุยหมักจากขยะ 

สํานักปลัด 

67  อบรมใหความรูการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากตน
ทางตามหลัก  
3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหความรูการคัด
แยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตาม
หลัก 3 Rs 

สํานักปลัด 

68 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อบต. พบประชาชน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อบต. พบ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

69  ครอบครัวอบอุน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ครอบครัวอบอุน 

สํานักปลัด 

70  เย่ียมบานยามเย็น เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
เย่ียมบานยามเย็น 

สํานักปลัด 

71  สงเสริมการพัฒนากลุม
แมบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนากลุม
แมบาน 

สํานักปลัด 

72  สงเสริมความเขมแข็ง
ของชมรมผูสงูอายุ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนากลุม
แมบาน 

สํานักปลัด 

73  สงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
กลุมอาชีพ 

สํานักปลัด 

74 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดการแขงขันกีฬาตําบล
ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลไรโคก กอง

การศึกษาฯ 

75  จัดงานวันรัก 
ผูสูงอายุ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดงานวันรัก 
ผูสูงอายุ กอง

การศึกษาฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

76  สืบสาน 
ประเพณีสงกรานต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือสืบสาน 
ประเพณี
สงกรานต 

กอง
การศึกษาฯ 

77  แหเทียนเน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือแหเทียนเน่ือง
ในวันเขาพรรษา กอง

การศึกษาฯ 

78  สงเสริมพัฒนาการ
ทองเท่ียวทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ
ทองเท่ียวทองถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

79 แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายนํ้าสาย
บานนายประทุม ศรีถม 
หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

476,900 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.พรอมราง
ระบายนํ้าสายบาน
นายประทุม ศรีถม 
หมูท่ี 1 

กองชาง 

80  กอสรางถนน คสล. สาย
บานจําเนียร ประเสริฐ 
หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

188,200 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. สายบาน
จําเนียร ประเสริฐ 
หมูท่ี 2 

กองชาง 

81  กอสรางถนน คสล. สาย
บานนางใจ บุญอยู หมูท่ี 
1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

88,700 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. สายบาน
นางใจ บุญอยู หมู
ท่ี 1 

กองชาง 

82  กอสรางถนน คสล. สาย
บานนางสาวกชกร เย็น
ต้ัง หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

47,600 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. สายบาน
นางสาวกชกร เย็น
ต้ัง หมูท่ี 2 

กองชาง 

83  กอสรางถนน คสล. สาย
บานนายสอย รุมรวย-
ประปาหมูบาน หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

197,100 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. สายบาน
นายสอย รุมรวย-
ประปาหมูบาน 
หมูท่ี 4 

กองชาง 

84  กอสรางถนน คสล. สาย
บานยายอํ่า ปกษี-บาน
นายเกา ทิมทอง หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

471,900 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. สายบาน
ยายอํ่า ปกษี-บาน
นายเกา ทิมทอง 
หมูท่ี 5 

กองชาง 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

85  กอสรางถนน คสล. สาย
ปามะคา หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

250,000 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล. สายปา
มะคา หมูท่ี 3 

กองชาง 

86  กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนายซอม แจมใส 
หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

244,000 

เพ่ือกอสรางถนน
ลูกรัง สายบาน
นายซอม แจมใส 
หมูท่ี 2 

กองชาง 

87  กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. นากระแสน ซอย 
1 หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

300,000 

เพ่ือกอสรางราง
ระบายนํ้า คสล. 
นากระแสน ซอย 
1 หมูท่ี 6 

กองชาง 

88  กอสรางรางระบายนํ้า
สายบานนางสวง อยูชม
บุญ-คลองชลประทาน 
หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

327,500 

เพ่ือกอสรางราง
ระบายนํ้าสายบาน
นางสวง อยูชม
บุญ-คลอง
ชลประทาน หมูท่ี 
4 

กองชาง 

89  ซอมแซม ปรับปรุงหรือ
กอสรางบานผูยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

ซอมแซม ปรับปรุง
หรือกอสรางบานผู
ยากไร 

กองชาง 

90  ตอเติมหองเก็บพัสดุและ
หองนํ้า ศาลา 80 
พรรษา หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

234,000 

เพ่ือตอเติมหอง
เก็บพัสดุและ
หองนํ้า ศาลา 80 
พรรษา หมูท่ี 6 

กองชาง 

91  ปรับปรุงศาลาหมูบาน 
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

34,000 

เพ่ือปรับปรุงศาลา
หมูบาน หมูท่ี 3 

กองชาง 

92  ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค อบต.ไร
โคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

485,000 

เพ่ือปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค 
อบต.ไรโคก 

กองชาง 

93 แผนงานการเกษตร การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค 
อบต.ไรโคก 

สํานักปลัด 

94  ปลูกตนไม เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ปลูกตนไม 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วัตถุประสงค ผูรับผดิชอบ 

95  สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรต์ิ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมแนว
พระราชดําริ  
ปลกูปาเฉลิม 
พระเกียรต์ิ 

สํานักปลัด 

96  สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกหญาแฝก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมแนว
พระราชดําริ  
ปลูกหญาแฝก 

สํานักปลัด 

97  ใหความรูการ อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
ใหความรูการ 
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

สํานักปลัด 

98  ขุดคลองสายปามะคา 
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

230,000 

เพ่ือขุดคลองสาย
ปามะคา หมูท่ี 3 

สํานักปลัด 

99 งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

6,500 

เพ่ือจายเงินสมทบ
ประกันสังคม 

สํานักปลัด 

10
0 

 สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

6,500 

เพ่ือจายเงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

สํานักปลัด 

10
1 

 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,280,000 

เพ่ือจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

สํานักปลัด 

10
2 

 เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

800,000 

เพ่ือจายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

สํานักปลัด 

10
3 

 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

42,000 

เพ่ือจายเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

สํานักปลัด 

10
4 

 สํารองจาย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 
 

200,000 

เพ่ือเปนเงินสํารอง
จาย 

สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

105  รายจายตามขอผูกพัน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

300,000 

เพ่ือเปนรายจาย
ตามขอผูกพัน 

สํานักปลัด 

106  เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สํานักปลัด 

107  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

70,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ตําบล 

สํานักปลัด 

 ยุท ธศาสตรที่  3 . 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
พัฒนาการทองเท่ียว
ชั้น นําของจั งห วัด 
และภูมิภาค ASEAN 

    

 

1 แผนงานการศาสนา 
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมลอย
กระทง 

กอง
การศึกษาฯ 

2  อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ
บานลาด ในโครงการจัด
ขบวนแห งานพระนคร
คีร-ีเมืองเพชรบุร ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมจัดขบวน
แหงานพระนคร
คีร-ีเมืองเพชรบุร ี

กอง
การศึกษาฯ 

3  อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ
บานลาด ในโครงการวัว
เทียมเกวียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมวัวเทียม
เกวียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

1 แผนงานการเกษตร ขุดลอกหลุมยืม ริมถนน 
กจ 4004             
ชวงท่ี 1 ต้ังแตบานนาย
ประเสริฐ บัวงาม-ซอย
โรงนํ้า 
ชวงท่ี 2 ต้ังแตบานวาท่ี 
ร.ต.ไผแกว รัดย่ิง-
สะพานหมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

475,000 

เพ่ือขุดลอกหลุมยืม
ริมถนน กจ 
4004           
ชวงที่ 1 ต้ังแตบาน
นายประเสริฐ บัว
งาม-ซอยโรงนํ้า 
ชวงที่ 2 ต้ังแตบาน
วาที่ ร.ต.ไผแกว รัด
ย่ิง-สะพานหมูที่ 6 

กองชาง 
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  ฉ. การใชจายงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

 1.1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสินคาเกษตรได
มาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย 

- - - - - 

1 แผนงานการเกษตร - - - - - 
1 แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 
สงเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ผ าน เกณ ฑ ม าตรฐาน
เมืองนาอยู 

    
 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

อปท.อําเภอบานลาด
สัญจร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

2  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,400
โอนเพ่ิมเติม

5,000 
14,394.50 สํานักปลัด 

3  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา   3 
มิถุนายน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,400 10,291 สํานักปลัด 

4  จัดการเลือกต้ังทองถ่ิน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000
โอนเพ่ิมเติม
200,000 

228,828.55 สํานักปลัด 

5  จัดการองคความรูใน
องคกร (Knowledge 
Management) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

6  จัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,500 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

7  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,400 10,239 สํานักปลัด 
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8  จัดงานวันสําคัญของ
สถาบันชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

9  นิทรรศการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

10  บําเพ็ญประโยชนเพ่ือ
สาธารณะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,500 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

11  แบงปนความรู เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

12  ปรับปรุงสภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

13  ฝกอบรมกรรมการ
ประจําหนวยเลือกต้ัง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 30,965 สํานักปลัด 

14  วันชาติ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 15,339 สํานักปลัด 

15  สงเสริมความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

16  สงเสริมความรู 
ในการมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

17  สงเสริมประชาธิปไตย 
ในชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 
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ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

18  สงเสริมประชาธิปไตย 
สําหรับเยาวชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

19  อบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
อปท. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

350,000 226,755 สํานักปลัด 

20  อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และ สงเสริมจริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

200,000 112,380 สํานักปลัด 

21  อบรมใหความรู พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

22  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

22,000 22,000 สํานักปลัด 

23  อุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 10,000 สํานักปลัด 

24  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

25  ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

7,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

26  ประชุมประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

27  ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 
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แหลงที่มาของ
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ที่ใชดําเนินการ 
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28  มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

29  สรางองคกรแหงการ
เรียนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

30  จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจดัสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลงั 

31  ประชาสัมพันธและ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลงั 

32  พัฒนาการจัดเก็บรายได เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลงั 

33  พัฒนาระบบการรับ
ชําระภาษีทองถ่ินผาน
ธนาคาร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

กองคลงั 

34 แผนงานการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

ฝกอบรม อปพร.และ
ทบทวนแผนปองกันภัย
ฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

35  ฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา 
อปท. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

36  รณรงคปองกันไฟปา
และหมอกควัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 

37  สงเสริมความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใช
งบประมาณ 

สํานักปลัด 
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38  อบรมใหความรูในการใช
อุปกรณ 
กูชีพ กูภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

39 แผนงานการศึกษา แขงขันทักษะวิชาการ
และสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

40  จัดงานวันเด็ก แหงชาติ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

80,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

41  โรงเรียนสีขาว หลักสูตร  
“โตไปไมโกง” 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

42  สงเสริมการเรียนรูของ
เด็กใน ศพด. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

43  สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

44  สงเสริมและพัฒนาสภา
เด็กและเยาวชนตําบลไร
โคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
กอง

การศึกษาฯ 

45  สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

399,000 345,060 
กอง

การศึกษาฯ 

46  สงเสริมความรูสู 
ผูปกครอง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

47  คาอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

420,000 402,239.75 
กอง

การศึกษาฯ 
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ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

48  อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานแหลมทอง
และโรงเรียน 
บานไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

668,000 684,600 
กอง

การศึกษาฯ 

49 แผนงานสาธารณสขุ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000
โอนเพิ่มเติม
156,000 

165,920 สํานักปลัด 

50  อุดหนุนโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 40,000 สํานักปลัด 

51  อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 40,000 สํานักปลัด 

52  ฉีดพนหมอกควันปองกัน
ยุงลาย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 
ดําเนินการโดยใช

งบประมาณสวนอ่ืน 
สํานักปลัด 

53  รณรงคปองกัน 
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

54  สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยาตานมะเร็งเตา
นม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 40,000 สํานักปลัด 

55 แผนงานสังคม
สงเคราะห 

Big Cleaning Day เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดยใช

งบประมาณสวนอ่ืน 
สํานักปลัด 

56  สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

57  ถนนสวยดวยชาวไรโคก
รวมใจ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

58  หนาบานนามอง เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

59 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ประปาด่ืมได เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 
ดําเนินการโดยใช

งบประมาณสวนอ่ืน 
กองชาง 

60  จัดซื้อกลองถายรูป
ระบบดิจิตอล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ กองชาง 

61  คัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ตนทางตามหลัก 3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

62  รณรงคการลดขยะใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 700 สํานักปลัด 

63  รณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

64  สงเสริมการจัดการสิง่
ปฏิกูลและการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

65  สงเสริมการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

66  สงเสริมการทําปุยหมัก
จากขยะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

67  อบรมใหความรูการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากตน
ทางตามหลัก  
3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

68 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อบต. พบประชาชน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 650 สํานักปลัด 

69  ครอบครัวอบอุน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

70  เย่ียมบานยามเย็น เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 700 สํานักปลัด 

71  สงเสริมการพัฒนากลุม
แมบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

72  สงเสริมความเขมแข็ง
ของชมรมผูสงูอายุ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

73  สงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

74 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จัดการแขงขันกีฬาตําบล
ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000
โอนเพิ่มเติม
140,000 

189,120 
กอง

การศึกษาฯ 

75  จัดงานวันรัก 
ผูสูงอายุ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

76  สืบสาน 
ประเพณีสงกรานต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

77  แหเทียนเน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 2,350 
กอง

การศึกษาฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

78  สงเสริมพัฒนาการ
ทองเท่ียวทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
กอง

การศึกษาฯ 

79 แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายนํ้าสาย
บานนายประทุม ศรีถม 
หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

476,900 476,000 กองชาง 

80  กอสรางถนน คสล. สาย
บานจําเนียร ประเสริฐ 
หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

188,200 188,000 กองชาง 

81  กอสรางถนน คสล. สาย
บานนางใจ บุญอยู หมูท่ี 
1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

88,700 88,000 กองชาง 

82  กอสรางถนน คสล. สาย
บานนางสาวกชกร เย็น
ต้ัง หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

47,600 47,600 กองชาง 

83  กอสรางถนน คสล. สาย
บานนายสอย รุมรวย-
ประปาหมูบาน หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

197,100 197,000 กองชาง 

84  กอสรางถนน คสล. สาย
บานยายอํ่า ปกษี-บาน
นายเกา ทิมทอง หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

471,900 470,000 กองชาง 

85  กอสรางถนน คสล. สาย
ปามะคา หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

250,000 250,000 กองชาง 

86  กอสรางถนนลูกรัง สาย
บานนายซอม แจมใส 
หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

244,000 242,000 กองชาง 

87  กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. นากระแสน ซอย 
1 หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

300,000 300,000 กองชาง 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ทีใ่ชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

88  กอสรางรางระบายนํ้า
สายบานนางสวง อยูชม
บุญ-คลองชลประทาน 
หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

327,500 327,000 กองชาง 

89  ซอมแซม ปรับปรุงหรือ
กอสรางบานผูยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 ไมไดดําเนินการ กองชาง 

90  ตอเติมหองเก็บพัสดุและ
หองนํ้า ศาลา 80 
พรรษา หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

234,000 234,000 กองชาง 

91  ปรับปรุงศาลาหมูบาน 
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเกบ็เอง 

34,000 34,000 กองชาง 

92  ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค  
อบต.ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

485,000 ไมไดดําเนินการ กองชาง 

93 แผนงานการเกษตร การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเกบ็เอง 

10,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

94  ปลูกตนไม เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000โอน
เพิ่มเติม
5,000 

6,269.50 สํานักปลัด 

95  สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรต์ิ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 

96  สงเสริมแนวพระราชดําริ  
ปลูกหญาแฝก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

97  ใหความรูการ อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 
ดําเนินการโดย 

ไมใชงบประมาณ 
สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

98  ขุดคลองสายปามะคา 
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

230,000 230,000 สํานักปลัด 

99 งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

6,500 100,064 สํานักปลัด 

100  สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

6,500 5,600 สํานักปลัด 

101  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,280,000 4,912,300 สํานักปลัด 

102  เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

800,000 708,200 สํานักปลัด 

103  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

42,000 42,000 สํานักปลัด 

104  สํารองจาย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 
 

200,000 46,750 สํานักปลัด 

105  รายจายตามขอผูกพัน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

300,000 300,000 สํานักปลัด 

106  เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด 

107  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

70,000 70,000 สํานักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  3 . 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร
พัฒนาการทองเที่ยวชั้น
นํ าของ จั งห วัด  แ ละ
ภูมิภาค ASEAN 

    

 

1 แผนงานการศาสนา 
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

2  อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ
บานลาด ในโครงการจัด
ขบวนแห งานพระนคร
คีร-ีเมืองเพชรบุร ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

3  อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ
บานลาด ในโครงการวัว
เทียมเกวียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 ไมไดดําเนินการ 
กอง

การศึกษาฯ 

โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญตั ิ

วงเงิน 
ที่ใชดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 แผนงานการเกษตร ขุดลอกหลุมยืม ริมถนน 
กจ 4004  ชวงที่ 1 
ต้ังแตบานนายประเสริฐ 
บัวงาม-ซอยโรงนํ้า 
ชวงที่ 2 ต้ังแตบานวาที่ 
ร.ต.ไผแกว รัดย่ิง-สะพาน
หมูที่ 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 475,000 475,000 กองชาง 

2 บริหารทั่วไป จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

147,200 147,200 สํานักปลัด 

3 เคหะและชุมชน จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี
ทํางาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

11,500 11,500 กองชาง 
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รวม 3 ยุทธศาสตร จํานวน 111 โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติท้ังส้ิน 14,281,300 บาท 
งบประมาณใชไปท้ังส้ิน 12,501,015 บาท  
โครงการท่ีดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 80 โครงการ 
ผลสําเร็จของการดําเนินการ           81 x 100 
          114 
 

คิดเปนรอยละ                     71.05 
 

โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕65 ท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 33 โครงการ 
                                            33 x 100 
                  114 
 

คิดเปนรอยละ                     28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

รายงานผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

สรุปปญหาและขอเสนอแนะ 

๑.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) มีจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณรายจายประจําป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการครบทุกโครงการท่ีประชาคมแตละชุมชน จึงควรบรรจุ
เฉพาะโครงการท่ีจําเปนและคาดวาจะสามารถดําเนินการไดจริงในปงบประมาณถัดไป หรือมีงบประมาณ
เพียงพอท่ีดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนงานมีระดับท่ีสูงข้ึน 
๒.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะมีการจัดทําข้ึนใหมหาปตอครั้ง แตสามารถเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาไดตามความเหมาะสมหรือความเดือดรอนของประชาชน จึงเห็นควรใหผูเสนอโครงการเขาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเรียงอันดับความสําคัญของโครงการในแผนพัฒนาหมูบานของแตละหมูบานท่ีไมใชเปน
โครงการประจํา ไมควรเกิน ๓ โครงการตอ  ๑  ปงบประมาณ 
๓.  ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการดําเนินโครงการประจําของสวนราชการซึ่งบรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน และขอบัญญัติงบประมาณใหรีบดําเนินการตามปฏิทินโครงการ เพื่อปองกันการตกหลนของ
โครงการท่ีจะดําเนินการจริงในแตละป 

 
ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ มีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก สามารถติดตอสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทราบ 
เพื่อจะไดพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีใน
ระยะตอไป 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 

 

        (ลงช่ือ)           สมิง  คงประเสริฐ 
(นายสมิง  คงประเสริฐ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 
 
 
 
 
 
 


