
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา ๕๙ รัฐตองเปดเผยขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐท่ีมิใชขอมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเปน
ความลับของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวได
โดยสะดวก และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 ใหยกเลิกขอความใน (5) ของขอ 30 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.๒๕59 และใหใชขอความตอไปนี้แทน ขอ 30 (๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 59 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 องคการบริหารสวนตําบล
ไรโคก จึงขอประกาศรายงานผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน        
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี้ 

  ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
  “ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิต
อาหารปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ชั้นนําของ ASEAN” 
  ข. พันธกิจ การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีดังนี้ 
  ๑. พัฒนาดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภคและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอและท่ัวถึง 
  ๒. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
  ๓. พัฒนาดานการศึกษา ประชาสัมพันธใหมีมาตรฐาน 
  ๔. พัฒนาดานสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขอนามัยและสุขภาพท่ีดีสมบูรณแข็งแรง 
  ๕. พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวและสรางรายไดใหแกชุมชน 
  ๖. พัฒนาดานคุณภาพชีวิตใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  ๗. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางความสมดุล 
  ๘. พัฒนาดานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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  9. พัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยสิน 
  10. พัฒนาดานการมีสวนรวมของผูนําชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 
  ๑๑. พัฒนาดานการบริหารและการพัฒนาองคกร 

  ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไร โคกได กําหนดยุทธศาสตร            
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร ไว 3 ยุทธศาสตร ดังนี ้
       ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
           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 เพ่ือการสงออกและบรโิภค 
            ๔.๒ สงเสริม สนับสนุน ควบคุมผลผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย 
 ๔.๓ สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรใหเขมแข็ง เพ่ือการแขงขันดานการตลาด 
 ๔.๔ สงเสริมและวางระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๕ พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๕.๒ เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
     แนวทางการพัฒนา 
   ๖.๑ สงเสริมและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๖.๒ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
 ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๗.๑ พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร พรอมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 
  ๗.๒ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
  ๗.๓ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 
  ๗.๔ สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน 
  ๗.๕ ปรับปรุงและพัฒนารายได 
  ๗.๖ พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
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  ง. การวางแผนพัฒนา 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)         
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี     
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เม่ือวันท่ี  
10 มิถุนายน 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.2563   
รวม 275 โครงการ งบประมาณ 48,005,200 สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

11 
2 

590,000 
10,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 13 600,000 
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 

 
 

72 
12 
26 
25 
15 
23 
14 
6 
9 

55 

 
 

2,206,000 
1,178,000 
3,093,000 

468,000 
210,000 
268,000 

1,315,000 
98,000 

6,110,000 
32,326,200 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 257 47,405,200 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

133,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 133,000 

รวมยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 275 48,005,200 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563  จําแนกตามยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1     13 

      ยุทธศาสตรท่ี 2     257 
      ยุทธศาสตรท่ี 3     5 

      

ยุทธศาสตร์ที� 1

ยุทธศาสตร์ที� 2

ยุทธศาสตร์ที� 3

 
       

        แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรท่ี 1     600,000   
      ยุทธศาสตรท่ี 2     47,272,200 
      ยุทธศาสตรท่ี 3     133,000 
      

 

 

        
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
0.28 % 

ยุทธศาสตรที่ 2 
98.47 % 

ยุทธศาสตรที่ 1 
1.25 % 

ยุทธศาสตรที่ 2 
94.04 % 

ยุทธศาสตรที่ 3 
1.75 % 

ยุทธศาสตรที่ 1 
4.21 % 
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 จ. การจัดทํางบประมาณและการใชจายงบประมาณ 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ และมีการใชจาย
งบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา          
รวม 177 โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้     
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 

1.3 แผนงานการเกษตร 
1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

0 
1 

0 
2,000 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 1 2,000 
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 

 
 

57 
8 

17 
13 
9 

15 
9 
7 

11 
25 

 
 

1,036,200 
70,000 

1,702,425 
216,000 
124,000 
170,000 
460,600 

7,000 
5,826,400 
4,938,740 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 171 13,855,010 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

5 

 
 

203,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5 203,000 

รวมยุทธศาสตร ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

177 14,060,010 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

 1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/
อาหารมีความปลอดภัย 

- - - - - 

1 แผนงานการเกษตร - - - - - 
1 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ชุมชน 
สงเสริมพัฒนา

ผลิตภณัฑ OTOP 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา

ผลิตภณัฑ OTOP 

สํานักงานปลัด 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนา
อยู 

- - - - - 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป อปท.อําเภอบานลาด
สัญจร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมอปท.
อําเภอบานลาดสญัจร 

สํานักงานปลัด 

2  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

สํานักงานปลัด 

3  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 

สํานักงานปลัด 

4  คัดเลือกพอดเีดน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมคัดเลือก
พอดีเดน 

สํานักงานปลัด 

5  คัดเลือกแมดีเดน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมคัดเลือก
แมดีเดน 

สํานักงานปลัด 

6  จัดการเลือกตั้งทองถ่ิน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือจัดการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน 
 

สํานักงานปลัด 

7  จัดการองคความรูใน
องคกร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการองคความรู
ในองคกร 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

8  จัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,500 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช 

สํานักงานปลัด 

9  วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดงานวันเฉลมิพระ
ชนม พรรษาสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 

สํานักงานปลัด 

10  จัดงานวันสําคญัของ
สถาบันชาต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดงานวันสําคญั
ของสถาบันชาติ 

สํานักงานปลัด 

11  จัดทําวารสารสัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

85,000 

เพ่ือจัดทําวารสาร
สัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

สํานักงานปลัด 

12  จุดบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัด 
จุดบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 

สํานักงานปลัด 

13  นิทรรศการเผยแพร
และประชาสัมพันธ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดนิทรรศการ
เผยแพรและ
ประชาสมัพันธ 

สํานักงานปลัด 

14  บําเพ็ญประโยชนเพ่ือ
สาธารณะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดงานบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือสาธารณะ 

สํานักงานปลัด 

15  แบงปนความรู เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมแบงปน
ความรู 

สํานักงานปลัด 

16  ประเมินความพึง
พอใจและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการประเมิน
ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

17  ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เว็ไซต อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเว็ไซต 
อบต. 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

18  ปรับปรุง
สภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการปรับปรุง
สภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

19  ยกยองบุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการยกยองบุคคล
ตนแบบดานคณุธรรม
จริยธรรม 

สํานักงานปลัด 

20  ยกยองพนักงานดีเดน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการยกยอง
พนักงานดีเดน 

สํานักงานปลัด 

21  วันชาติ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันชาต ิ สํานักงานปลัด 

22  สงเสริมความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการสงเสริมความ
โปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาล 

สํานักงานปลัด 

23  สงเสริมความรูในการ
มีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการสงเสริม
ความรูในการมีสวนรวม
ในการปกครองทองถ่ิน 

สํานักงานปลัด 

24  สงเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

สํานักงานปลัด 

25  สงเสริมประชาธิปไตย 
สําหรับเยาวชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการสงเสริม
ประชาธิปไตย สําหรับ
เยาวชน 

สํานักงานปลัด 

26  อบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากร อปท. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดการ 
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
อปท. 

สํานักงานปลัด 

27  อบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและ 
สงเสริมจรยิธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และสงเสรมิจรยิธรรม  

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

28  อบรมใหความรู 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการอบรมให
ความรู พ.ร.บ.ขอมลู
ขาวสารฯ 

สํานักงานปลัด 

29  จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

94,000 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

สํานักงานปลัด 

30  จัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

16,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

สํานักงานปลัด 

31  จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

สํานักงานปลัด 

32  จัดซื้อเครื่องอานบัตร
แบบอเนกประสงค 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,800 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องอาน
บัตรแบบอเนกประสงค 

สํานักงานปลัด 

33  อุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ืออุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

สํานักงานปลัด 

34  จัดทําขอบัญญตัิ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดทําขอบัญญตัิ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

สํานักงานปลัด 

35  จัดทําขอบัญญตัิตําบล
ฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําขอบัญญตัิ
ตําบลฯ 

สํานักงานปลัด 

36  จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน
ตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน
ตําบล 

สํานักงานปลัด 

37  จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําป 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

38  จัดทําแผนจดัการ
ความรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผนจดัการ
ความรู 

สํานักงานปลัด 

39  จัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผนปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

สํานักงานปลัด 

40  จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป การ
เพ่ิมเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีป การเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป 

สํานักงานปลัด 

41  ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล 

สํานักงานปลัด 

42  บริการเชิงรุกเพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือบริการเชิงรุกเพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

43  ประชุมประชาคม
จัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

6,000 

เพ่ือประชุมประชาคม
จัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน 

สํานักงานปลัด 

44  ประชุมประชาคม
ตําบลบูรณาการจัดทํา
แผน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือประชุมประชาคม
ตําบลบูรณาการจัดทํา
แผน 

สํานักงานปลัด 

45  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อบต. 

สํานักงานปลัด 

46  ปรับปรุงภารกิจ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือดําเนินการโครงการ
ปรับปรุงภารกิจ 

สํานักงานปลัด 

47  ปองกันการทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการปองกันการ
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

สํานักงานปลัด 



-12- 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

48  มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือดําเนินการโครงการ
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

สํานักงานปลัด 

49  รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

สํานักงานปลัด 

50  สรางองคกรแหงการ
เรียนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือสรางองคกรแหงการ
เรียนรู 

สํานักงานปลัด 

51  หนวยบริการเคลื่อนท่ี เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือดําเนินการโครงการ
หนวยบริการเคลื่อนท่ี 

สํานักงานปลัด 

52  จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง 

53  ประชาสมัพันธและ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 
และอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน 

กองคลัง 

54  จัดซื้อโตะทํางาน เกาอ้ี
ทํางาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดซื้อโตะทํางาน 
เกาอ้ีทํางาน 

กองคลัง 

55  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

22,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 

กองคลัง 

56  จัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

กองคลัง 

57  จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

กองคลัง 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

58 แผนงานการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

จัดทําแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดทําแผนปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปลัด 

59  
 
 

ฝกอบรม อปพร.และ
ทบทวนแผนปองกันภัย
ฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือฝกอบรม อปพร.และ
ทบทวนแผนปองกันภัยฯ 

สํานักงานปลัด 

60  รณรงคปองกันไฟปา
และหมอกควัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคปองกันไฟปา
และหมอกควัน 

สํานักงานปลัด 

61  รณรงคปองกันภัยทาง
ถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคปองกันภัยทาง
ถนน 

สํานักงานปลัด 

62  รณรงคปองกันอัคคีภัย
และ 
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือรณรงคปองกัน
อัคคีภัยและ 
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

สํานักงานปลัด 

63  ศูนยเฉพาะกิจปองกัน
อุบัติเหต-ุอุบัติภัยทาง
ถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ
ปองกันอุบัติเหต-ุอุบัติภัย
ทางถนน 

สํานักงานปลัด 

64  สงเสริมความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสรมิ
ความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปลัด 

65  อบรมใหความรูในการ
ใชอุปกรณ 
กูชีพ กูภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ืออบรมใหความรูใน
การใชอุปกรณ 
กูชีพ กูภัย 

สํานักงานปลัด 

66 แผนงานการศึกษา ติดตั้งผามานพรอม
อุปกรณ (ศพด.) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

80,500 

เพ่ือติดตั้งผามานพรอม
อุปกรณ (ศพด.) 

กองการศึกษา 

67  จัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,000 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

กองการศึกษา 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

68  จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,500 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

กองการศึกษา 

69  จัดซื้อโซฟารับแขก เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดซื้อโซฟารับแขก กองการศึกษา 

70  จัดซื้อบอรดปด
ประกาศอลมูิเนียม 
บานเลื่อนกระจก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,000 

เพ่ือจัดซื้อบอรดปด
ประกาศอลมูิเนียม บาน
เลื่อนกระจก 

กองการศึกษา 

71  แขงขันทักษะวิชาการ
และสงเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือแขงขันทักษะวิชาการ
และสงเสรมิพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา 

72  จัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ 

กองการศึกษา 

73  โภชนาการสมวัย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการโภชนาการ
สมวัย 

กองการศึกษา 

74  โรงเรียนสีขาว 
หลักสตูร  
“โตไปไมโกง” 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการโรงเรยีนสีขาว 
หลักสตูร  
“โตไปไมโกง” 

กองการศึกษา 

75  สงเสริมการเรียนรูของ
เด็กใน ศพด. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กใน ศพด. 

กองการศึกษา 

76  สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ือจัดการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 

77  สงเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

48,000 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชนตําบล
ไรโคก 

กองการศึกษา 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

78  สนับสนุนคาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษาฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

347,850 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาฯ 

กองการศึกษา 

79  สงเสริมความรูสู 
ผูปกครอง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการสงเสริมความรู
สู ผูปกครอง 

กองการศึกษา 

80  คาอาหารเสรมิ(นม) เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

390,960 

เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
ใหกับสถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 
ไรโคก 

กองการศึกษา 

81  จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

94,000 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

กองการศึกษา 

82  อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบาน
แหลมทองและโรงเรียน 
บานไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

636,000 

เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบานแหลม
ทองและโรงเรียนบานไรโคก 

กองการศึกษา 

83 แผนงานสาธารณสุข โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ือจัดโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

สํานักงานปลัด 

84  โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ือจัดโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ 

สํานักงานปลัด 

85  ฉีดพนหมอกควัน
ปองกันยุงลาย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือฉีดพนหมอกควัน
ปองกันยุงลาย 

สํานักงานปลัด 

86  ฉีดวัคซีนปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

30,000 

เพ่ือจัดการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

สํานักงานปลัด 

87  ฝกอบรมอาชีพ 
ผูผานการบําบัด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการฝกอบรมอาชีพ
ผูผานการบําบัด 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

88  เยี่ยมผูรับเบ้ีย 
ยังชีพภายในตําบลไร
โคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือเยี่ยมผูรับเบ้ียยังชีพ
ภายในตําบล 
ไรโคก 

สํานักงานปลัด 

89  รณรงคการใช 
จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการรณรงคการ
ใช จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักงานปลัด 

90  รณรงคปองกัน 
ยาเสพตดิ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคปองกัน 
ยาเสพตดิ 

สํานักงานปลดั 

91  รณรงคปองกัน 
โรคตดิตอ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคปองกัน 
โรคตดิตอ 

สํานักงานปลัด 

92  รณรงคปองกันโรค
เอดส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคปองกันโรค
เอดส 

สํานักงานปลัด 

93  สายใยรักแหง
ครอบครัว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมสายใย
รักแหงครอบครัว 

สํานักงานปลัด 

94  โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานมะเร็งเตานม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 

เพ่ือจัดโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานมะเร็งเตานม 

สํานักงานปลัด 

95  อบรมใหความรูดาน
การปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการอบรมให
ความรูดานการปองกัน
โรคไขเลือดออก 

สํานักงานปลัด 

96 แผนงานสังคมสงเคราะห Big Cleaning Day เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือจัดการทําความ
สะอาดภายในตําบล 

สํานักงานปลัด 

97  ชุมชน/หมูบาน นาอยู เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการชุมชน/
หมูบานนานาอยู 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

98  ถนนสวยดวยชาวไร
โคกรวมใจ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการถนนสวย
ดวยชาวไรโคกรวม
ใจ 

สํานักงานปลัด 

99  เยี่ยมบานผูพิการ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือเยี่ยมบานผู
พิการ 

สํานักงานปลัด 

100  ศูนยขอมูลขาวสาร
สําหรับ 
ผูพิการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการศูนย
ขอมูลขาวสาร
สําหรับผูพิการ 

สํานักงานปลัด 

101  ศูนยบริการ 
ผูพิการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดการ
ศูนยบริการ 
ผูพิการ 

สํานักงานปลัด 

102  สํานักงานสวยสะอาด เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สํานักงานสวย
สะอาด 

สํานักงานปลัด 

103  หนาบานนามอง เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมหนา
บานนามอง 

สํานักงานปลัด 

104  ซอมแซม ปรับปรุง
หรือกอสรางบานผู
ยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือจัดการ
ศูนยบริการ 
ผูพิการ 

สํานักงานปลัด 

105 แผนงานเคหะและชุมชน ขยายเขตประปา
ภายในตําบลไรโคก 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

300,000 

เพ่ือขยายเขตประปา
ภายในตําบลไรโคก 
 

กองชาง 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

106  ซอมแซมฝายนํ้าลน
หวยหิน หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

163,700 

เพ่ือกซอมแซมฝาย
นํ้าลนหวยหิน  
หมูท่ี 6 

กองชาง 

107  ติดตั้งรางนํ้าสแตน
เลสชายคาอาคาร 
ศพด.บานนานํ้าพุ 
(หลังใหม) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

187,600 

เพ่ือติดตั้งรางนํ้า
สแตนเลสชายคา
อาคาร ศพด.บานนา
นํ้าพุ (หลังใหม) 

กองชาง 

108  ปรับปรุงภูมิทัศน 
ศาลา 84 พรรษา 
หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

38,500 

เพ่ือปรับปรุงภมูิ
ทัศน ศาลา 84 
พรรษา หมูท่ี 6 

กองชาง 

109  ปรับปรุงรางระบาย
นํ้า คสล.ทางเขาวัด
หัวนา หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

178,500 

เพ่ือปรับปรุงราง
ระบายนํ้า คสล.
ทางเขาวัดหัวนา  
หมูท่ี 5 

กองชาง 

110  ปรับปรุงอาคารท่ีทํา
การ อบต.ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

137,600 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ท่ีทําการ  
อบต.ไรโคก 

กองชาง 

111  ปรับปรุงอาคารหอง
ประชุม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

270,000 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
หองประชุม 

กองชาง 

112  กอสรางถนน คสล.
สายบานนายแจม 
จันทรแกว หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

496,000 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
แจม จันทรแกว 
หมูท่ี 1 

กองชาง 

113  กอสรางถนน คสล. 
ตอจากของเดิมถึง
บานนายเมฆ หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

318,400 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.ตอจากของเดิม
ถึงบานนายเมฆ  
หมูท่ี 5 

กองชาง 

114  กอสรางถนน คสล.
สาย หมูท่ี 2 เช่ือมตอ 
หมูท่ี 6 บานกวย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

499,300 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สาย หมูท่ี 2 
เช่ือมตอ หมูท่ี 6 
บานกวย 

กองชาง 

115  กอสรางถนน คสล.
สายบานนานํ้าพุ 
(บานนางนํ้าออย) ถึง
คลองชลประทาน  
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

247,500 

เพื่อกอสรางถนน คสล.
สายบานนาน้ําพ ุ(บาน
นางน้ําออย) ถึงคลอง
ชลประทาน  
หมูที่ 3 

กองชาง 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

116  กอสรางถนน คสล.
สายบานนาย
สมเกียรต ิ
หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

497,800 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สายบานนาย
สมเกียรต ิ
หมูท่ี 4 

กองชาง 

117  กอสรางถนน คสล.
สายปามะคาถึงคลอง
ชลประทาน 
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

247,500 

เพ่ือกอสรางถนน 
คสล.สายปามะคาถึง
คลองชลประทาน 
หมูท่ี 3 

กองชาง 

118  ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สนามกีฬา หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

244,800 

เพ่ือติดตั้งไฟฟาสอง
สวางสนามกีฬา 
หมูท่ี 6 

กองชาง 

119  จัดทําปายโครงการ 1 
จังหวัด 1 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
1 โครงการตนแบบ
เฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

38,000 

เพ่ือจัดทําปาย
โครงการ 1 จังหวัด 
1 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 1 
โครงการตนแบบ
เฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 

สํานักปลดั 

120  คัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลัก 

3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการคดัแยก
ขยะมูลฝอยจากตน

ทางตามหลัก 3 Rs 

สํานักงานปลัด 

121  จัดทําแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการขยะ
มูลฝอย 

สํานักงานปลัด 

122  รณรงคการลดขยะใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคการลด
ขยะในชุมชน 

สํานักงานปลัด 

123  รณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคลดการ
ใชถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

สํานักงานปลัด 

124  ศูนยวัสดรุีไซเคิล เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดการศูนยวัสดุ
รีไซเคิล 

สํานักงานปลัด 



-20- 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

125  สงเสริมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
การกําจัดขยะมลู
ฝอย 

สํานักงานปลัด 

126  สงเสริมการทํานํ้า
หมักชีวภาพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการทํา
นํ้าหมักชีวภาพ 

สํานักงานปลัด 

127  สงเสริมการทําปุย
หมักจากขยะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือสงเสริมการทํา
ปุยหมักจากขยะ 

สํานักงานปลัด 

128  อบรมใหความรูการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลัก  
3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดการอบรมให
ความรูการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากตน

ทางตามหลัก 3 Rs 

สํานักงานปลัด 

129  อาสาสมัครจดัการ
ขยะชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อาสาสมัครจดัการ
ขยะชุมชน 

สํานักงานปลัด 

130 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

อบต. พบประชาชน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
อบต. พบประชาชน 

สํานักงานปลัด 

131  ครอบครัวอบอุน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ครอบครัวอบอุน 

สํานักงานปลัด 

132  จัดซื้อหนังสือพิมพ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 

เพ่ือจัดซื้อ
หนังสือพิมพ 

สํานักงานปลัด 

133  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การซอม
อุปกรณไฟฟาเบ้ืองตน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การซอมอุปกรณ
ไฟฟาเบ้ืองตน 

สํานักงานปลัด 

134  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การทํา
ขนมหวาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การทําขนมหวาน 

สํานักงานปลัด 



-21- 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

135  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การปลูก
ผักสวนครัว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การปลูกผักสวนครัว 

สํานักงานปลัด 

136  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การเลีย้ง
สัตวในครัวเรือน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน  
การเลีย้งสัตวใน
ครัวเรือน 

สํานักงานปลัด 

137  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การเสริม
สวย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน 
การเสริมสวย 

สํานักงานปลัด 

138  เยี่ยมบานยามเย็น เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม
เยี่ยมบานยามเย็น 

สํานักงานปลัด 

139  ลานกิจกรรมการ
เรียนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมลาน
กิจกรรมการเรียนรู 

สํานักงานปลัด 

140  สงเสริมการพัฒนา
กลุมแมบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนากลุมแมบาน 

สํานักงานปลัด 

141  สงเสริมปราชญ
ชาวบานและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมปราชญ
ชาวบานและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

สํานักงานปลัด 

142  สงเสริมผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริม
ผลิตภณัฑจาก
สมุนไพร 

สํานักงานปลัด 

143  สงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
กลุมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

144  สรางความเขมแข็ง
ของชมรมผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

60,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมสราง
ความเขมแข็งของ
ชมรมผูสูงอาย ุ

สํานักปลดั 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

145 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

จัดการแขงขันกีฬา
ตําบลไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือจัดการแขงขัน
กีฬาตําบลไรโคก 

กองการศึกษาฯ 

146  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
กีฬา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

75,000 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณกีฬา 

กองการศึกษาฯ 

147  จัดงานทําบุญ
กลางบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดงานทําบุญ
กลางบาน 

กองการศึกษาฯ 

148  จัดงานทําบุญลาน
ตากขาว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดงานทําบุญ
ลานตากขาว 

กองการศึกษาฯ 

149  จัดงานเทศนมหาชาต ิ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดงานเทศน
มหาชาต ิ

กองการศึกษาฯ 

150  จัดงานวันรักผูสูงอาย ุ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดงานวันรัก 
ผูสูงอาย ุ

กองการศึกษาฯ 

151  สืบสานประเพณี
สงกรานต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณี
สงกรานต 

กองการศึกษาฯ 

152  แหเทียนเน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมแห
เทียนเน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

กองการศึกษาฯ 

153  สงเสริมพัฒนาการ
ทองเท่ียวทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการทองเท่ียว
ทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

154 แผนงานการเกษตร จัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
ดานการเกษตรและแหลง

น้ํา(LSEP) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่นดานการเกษตร

และแหลงน้ํา(LSEP) 

สํานักงานปลัด 

155  ยกยองบุคคลตนแบบ
ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือยกยองบุคคล
ตนแบบดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัด 

156  ปลูกตนไม เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรมปลูก
ตนไม 

สํานักงานปลัด 

157  รณรงคการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือรณรงคการ
อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สํานักงานปลัด 

158  สงเสริมแนว
พระราชดําริ  ปลูกปา
เฉลิม 
พระเกียรติ ์

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสงเสริมแนว
พระราชดําริ  ปลูก
ปาเฉลิม 
พระเกียรติ ์

สํานักงานปลัด 

159  สงเสริมแนว
พระราชดําริ  ปลูก
หญาแฝก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสงเสริมแนว
พระราชดําริ  ปลูก
หญาแฝก 

สํานักงานปลัด 

160  ใหความรูการ อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดกิจกรรม ให
ความรูการ อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สํานักงานปลัด 

161 แผนงานงบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

สํานักงานปลัด 

162  สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,600 

เพ่ือจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

สํานักงานปลัด 

163  เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

4,802,400 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

164  เบ้ียยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

633,600 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
คนพิการ 

สํานักงานปลัด 

165  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

42,000 

เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

สํานักงานปลัด 

166  สํารองจาย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

200,000 

เพ่ือเปนเงินสํารอง
จาย 

สํานักงานปลัด 

167  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

70,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

สํานักงานปลัด 

168  เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สํานักงานปลัด 

169  ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กและผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

60,000 

เพ่ือเปน
ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กและ
ผูดอยโอกาส 

สํานักงานปลัด 

170  ทุนชวยเหลือผูยากไร เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 

เพ่ือชวยเหลือผู
ยากไร 

สํานักงานปลัด 

171  เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน(กบท.) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 

เพ่ือสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน(กบท.) 

สํานักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3. ยุทธศาสตร
การพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนํา
ข อ งจั งห วั ด  แ ล ะ ภู มิ ภ า ค 
ASEAN 

  

 

  

1 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จัดงานประเพณไีทย
ทรงดํา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือจัดงานประเพณี
ไทยทรงดํา 

กองการศึกษาฯ 

2  จัดงานประเพณลีอย
กระทง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

86,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมลอยกระทง 

กองการศึกษา 

3  อนุรักษประเพณี
ถวายสลากภัต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 

เพ่ือสนับสนุน
ประเพณีถวาย
สลากภัต 

กองการศึกษา 

4  อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอบานลาด ใน
โครงการจดัขบวนแห 
งานพระนครครี-ีเมือง
เพชรบุร ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมจดัขบวนแห
งานพระนครครี-ี
เมืองเพชรบุร ี

กองการศึกษา 

5  อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอบานลาด ใน
โครงการวัวเทียม
เกวียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมวัวเทียม
เกวียน 

กองการศึกษา 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามยุทธศาสตร 
   

        ยุทธศาสตรท่ี 1     1 
      ยุทธศาสตรท่ี 2     171  
      ยุทธศาสตรท่ี 3     5 
      

        

 

 
 

       
        
      แผนภูมท่ี 2 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามยุทธศาสตร 
   

        ยุทธศาสตรท่ี 1     2,000 
      ยุทธศาสตรท่ี 2     13,758,010 
      ยุทธศาสตรท่ี 3     202,000 
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  ฉ. การใชจายงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

 1.1 ยทุธศาสตรการพัฒนาสินคา
เกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมี
ความปลอดภัย 

- - - - - 

1 แผนงานการเกษตร - - - - - 
1 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ชุมชน 
สงเสริมพัฒนา

ผลิตภณัฑ OTOP 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

- - - - - 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป อปท.อําเภอบานลาด
สัญจร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

2  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 8,300 ดําเนินการแลว 

3  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 2,400 ดําเนินการแลว 

4  คัดเลือกพอดเีดน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

5  คัดเลือกแมดีเดน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

6  จัดการเลือกตั้งทองถ่ิน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 - ไมไดดําเนินการ 

7  จัดการองคความรูใน
องคกร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

8  จัดกิจกรรม 
วันปยมหาราช 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,500 1,000 ดําเนินการแลว 

9  วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 8,750 ดําเนินการแลว 

10  จัดงานวันสําคญัของ
สถาบันชาต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 1,000 ดําเนินการแลว 

11  จัดทําวารสารสัมพันธ  
อบต.ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

85,000 85,000 ดําเนินการแลว 

12  จุดบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

13  นิทรรศการเผยแพร
และประชาสัมพันธ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

14  บําเพ็ญประโยชนเพ่ือ
สาธารณะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 700 ดําเนินการแลว 

15  แบงปนความรู เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

16  ประเมินความพึง
พอใจและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

17  ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เว็บไซต อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 4,815 ดําเนินการแลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

18  ปรับปรุง
สภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

19  ยกยองบุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 200 ดําเนินการแลว 

20  ยกยองพนักงานดีเดน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

21  วันชาติ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 3,680 ดําเนินการแลว 

22  สงเสริมความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

23  สงเสริมความรูในการ
มีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

24  สงเสริมประชาธิปไตย
ในชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 700 ดําเนินการแลว 

25  สงเสริมประชาธิปไตย 
สําหรับเยาวชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 700 ดําเนินการแลว 

26  อบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากร อปท. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

320,000 

415,995 ดําเนินการแลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

27  อบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและ 
สงเสริมจรยิธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

165,000 

215,000 ดําเนินการแลว 

28  อบรมใหความรู 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

29  จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

94,000 94,000 ดําเนินการแลว 

30  จัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

16,000 15,800 ดําเนินการแลว 

31  จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 4,800 ดําเนินการแลว 

32  จัดซื้อเครื่องอานบัตร
แบบอเนกประสงค 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,800 - ไมไดดําเนินการ 

33  อุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

34  จัดทําขอบัญญตัิ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 8,740 ดําเนินการแลว 

35  จัดทําขอบัญญตัิตําบล
ฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

36  จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน
ตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

37  จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 410 ดําเนินการแลว 

38  จัดทําแผนจดัการ
ความรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

39  จัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

40  จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป การ
เพ่ิมเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 700 ดําเนินการแลว 

41  ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 405 ดําเนินการแลว 

42  บริการเชิงรุกเพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

43  ประชุมประชาคม
จัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

6,000 5,800 ดําเนินการแลว 

44  ประชุมประชาคม
ตําบลบูรณาการจัดทํา
แผน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 2,600 ดําเนินการแลว 

45  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

46  ปรับปรุงภารกิจ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

47  ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

48  มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

49  รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 690 ดําเนินการแลว 

50  สรางองคกรแหงการ
เรียนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

51  หนวยบริการเคลื่อนท่ี เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

52  จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 22,900 ดําเนินการแลว 

53  ประชาสมัพันธและ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 300 ดําเนินการแลว 

54  จัดซื้อโตะทํางาน เกาอ้ี
ทํางาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 10,000 ดําเนินการแลว 

55  จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

22,000 21,900 ดําเนินการแลว 

56  จัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,000 7,900 ดําเนินการแลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

57  จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 4,800 ดําเนินการแลว 

58 แผนงานการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

จัดทําแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

59  
 
 

ฝกอบรม อปพร.และ
ทบทวนแผนปองกันภัย
ฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

60  รณรงคปองกันไฟปา
และหมอกควัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 700 ดําเนินการแลว 

61  รณรงคปองกันภัยทาง
ถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 700 ดําเนินการแลว 

62  รณรงคปองกันอัคคีภัย
และ 
สาธารณภัยอ่ืนๆ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 700 ดําเนินการแลว 

63  ศูนยเฉพาะกิจปองกัน
อุบัติเหต-ุอุบัติภัยทาง
ถนน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 4,500 ดําเนินการแลว 

64  สงเสริมความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

65  อบรมใหความรูในการ
ใชอุปกรณ กูชีพ กูภัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

66 แผนงานการศึกษา ติดตั้งผามานพรอม
อุปกรณ (ศพด.) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

80,500 80,000 ดําเนินการแลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

67  จัดซื้อเครื่องพิมพ 
มัลติฟงกช่ัน  
แบบฉีดหมึก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,000 7,900 ดําเนินการแลว 

68  จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,500 2,400 ดําเนินการแลว 

69  จัดซื้อโซฟารับแขก เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

70  จัดซื้อบอรดปด
ประกาศอลมูิเนียม 
บานเลื่อนกระจก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

8,000 - ไมไดดําเนินการ 

71  แขงขันทักษะวิชาการ
และสงเสรมิ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 - ไมไดดําเนินการ 

72  จัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 99,999.15 ดําเนินการแลว 

73  โภชนาการสมวัย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

74  โรงเรียนสีขาว 
หลักสตูร  
“โตไปไมโกง” 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

75  สงเสริมการเรียนรูของ
เด็กใน ศพด. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

76  สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 - ไมไดดําเนินการ 

77  สงเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

48,000 48,000 ดําเนินการแลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

78  สนับสนุนคาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษาฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

347,850 332,400 ดําเนินการแลว 

79  สงเสริมความรูสู 
ผูปกครอง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 2,000 ดําเนินการแลว 

80  คาอาหารเสรมิ(นม) เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

390,960
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

31,000 

276,699.20 ดําเนินการแลว 

81  จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

94,000 94,000 ดําเนินการแลว 

82  อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบาน
แหลมทองและโรงเรียน 
บานไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

636,000 593,740 ดําเนินการแลว 

83 แผนงานสาธารณสุข โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 40,000 ดําเนินการแลว 

84  โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 40,000 ดําเนินการแลว 

85  ฉีดพนหมอกควัน
ปองกันยุงลาย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 8,759.40 ดําเนินการแลว 

86  ฉีดวัคซีนปองกัน 
โรคพิษสุนัขบา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

30,000 11,924 ดําเนินการแลว 

87  ฝกอบรมอาชีพ 
ผูผานการบําบัด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - ไมไดดําเนินการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

88  เยี่ยมผูรับเบ้ีย 
ยังชีพภายใน 
ตําบลไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

89  รณรงคการใช 
จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 700 ดําเนินการแลว 

90  รณรงคปองกัน 
ยาเสพตดิ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

91  รณรงคปองกัน 
โรคตดิตอ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

33,000 

33,451 ดําเนินการแลว 

92  รณรงคปองกันโรค
เอดส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

93  สายใยรักแหง
ครอบครัว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

94  โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา
ตานมะเร็งเตานม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

40,000 40,000 ดําเนินการแลว 

95  อบรมใหความรูดาน
การปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

96 แผนงานสังคมสงเคราะห Big Cleaning Day เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

97  ชุมชน/หมูบาน นาอยู เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - ไมไดดําเนินการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

98  ถนนสวยดวยชาวไร
โคกรวมใจ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

99  เยี่ยมบานผูพิการ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

100  ศูนยขอมูลขาวสาร
สําหรับ 
ผูพิการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

101  ศูนยบริการ 
ผูพิการ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

102  สํานักงานสวยสะอาด เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

103  หนาบานนามอง เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - ไมไดดําเนินการ 

104  ซอมแซม ปรับปรุง
หรือกอสรางบานผู
ยากไร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 - ไมไดดําเนินการ 

105 แผนงานเคหะและชุมชน ขยายเขตประปา
ภายในตําบลไรโคก 
 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

300,000 - ไมไดดําเนินการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

106  ซอมแซมฝายนํ้าลน
หวยหิน หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

163,700 163,700 
ดําเนินการแลว 

*กันเงิน 

107  ติดตั้งรางนํ้าสแตน
เลสชายคาอาคาร 
ศพด.บานนานํ้าพุ 
(หลังใหม) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

187,600 - ไมไดดําเนินการ 

108  ปรับปรุงภูมิทัศน 
ศาลา 84 พรรษา 
หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

38,500 38,500 
ดําเนินการแลว 

*กันเงิน 

109  ปรับปรุงรางระบาย
นํ้า คสล.ทางเขาวัด
หัวนา หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

178,500 136,000 ดําเนินการแลว 

110  ปรับปรุงอาคารท่ีทํา
การ อบต.ไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

137,600 34,400 ดําเนินการแลว 

111  ปรับปรุงอาคารหอง
ประชุม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

270,000
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

157,100 

427,000 ดําเนินการแลว 

112  กอสรางถนน คสล.
สายบานนายแจม 
จันทรแกว หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

496,000 420,500 ดําเนินการแลว 

113  กอสรางถนน คสล. 
ตอจากของเดิมถึง
บานนายเมฆ หมูท่ี 5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

318,400 270,000 ดําเนินการแลว 

114  กอสรางถนน คสล.
สาย หมูท่ี 2 เช่ือมตอ 
หมูท่ี 6 บานกวย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

499,300 490,000 ดําเนินการแลว 

115  กอสรางถนน คสล.
สายบานนานํ้าพุ 
(บานนางนํ้าออย) ถึง
คลองชลประทาน  
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

247,500 247,500 
ดําเนินการแลว 

*กันเงิน 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

116  กอสรางถนน คสล.
สายบานนาย
สมเกียรต ิ
หมูท่ี 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

497,800 471,000 ดําเนินการแลว 

117  กอสรางถนน คสล.
สายปามะคาถึงคลอง
ชลประทาน 
หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

247,500 247,500 
ดําเนินการแลว 

*กันเงิน 

118  ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สนามกีฬา หมูท่ี 6 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

244,800 244,500 ดําเนินการแลว 

119  จัดทําปายโครงการ 1 
จังหวัด 1 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
1 โครงการตนแบบ
เฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิมเตมิ 
38,000  

38,000 
ดําเนินการแลว 

*กันเงิน 

120  คัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลัก 

3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

121  จัดทําแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

122  รณรงคการลดขยะใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

123  รณรงคลดการใช
ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 
9,000 

8,700 ดําเนินการแลว 

124  ศูนยวัสดรุีไซเคิล เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

125  สงเสริมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

20,000 

700 ดําเนินการแลว 

126  สงเสริมการทํานํ้า
หมักชีวภาพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

127  สงเสริมการทําปุย
หมักจากขยะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

128  อบรมใหความรูการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลัก  
3 Rs 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

129  อาสาสมัครจดัการ
ขยะชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 700 ดําเนินการแลว 

130 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

อบต. พบประชาชน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

131  ครอบครัวอบอุน เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

132  จัดซื้อหนังสือพิมพ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

50,000 31,080 ดําเนินการแลว 

133  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การซอม
อุปกรณไฟฟาเบ้ืองตน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

134  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การทํา
ขนมหวาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

135  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การปลูก
ผักสวนครัว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

136  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การเลีย้ง
สัตวในครัวเรือน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

137  ฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชน การเสริม
สวย 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 

138  เยี่ยมบานยามเย็น เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

3,000 700 ดําเนินการแลว 

139  ลานกิจกรรมการ
เรียนรู 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 - ไมไดดําเนินการ 

140  สงเสริมการพัฒนา
กลุมแมบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 - ไมไดดําเนินการ 

141  สงเสริมปราชญ
ชาวบานและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 - ไมไดดําเนินการ 

142  สงเสรมิผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 - ไมไดดําเนินการ 

143  สงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

2,000 - ไมไดดําเนินการ 

144  สรางความเขมแข็ง
ของชมรมผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิมเตมิ
60,000 

60000 ดําเนินการแลว 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบัญญัติ 

วงเงิน 
ท่ีใชดําเนินการ 

หมายเหตุ 

145 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

จัดการแขงขันกีฬา
ตําบลไรโคก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 - ไมไดดําเนินการ 

146  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
กีฬา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

75,000 - ไมไดดําเนินการ 

147  จัดงานทําบุญ
กลางบาน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

148  จัดงานทําบุญลาน
ตากขาว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

149  จัดงานเทศนมหาชาต ิ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

150  จัดงานวันรักผูสูงอาย ุ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

151  สืบสานประเพณี
สงกรานต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

152  แหเทียนเน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

153  สงเสริมพัฒนาการ
ทองเท่ียวทองถ่ิน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

5,000 - ไมไดดําเนินการ 
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154 แผนงานการเกษตร จัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
ดานการเกษตรและแหลง

น้ํา(LSEP) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

155  ยกยองบุคคลตนแบบ
ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

156  ปลูกตนไม เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 700 ดําเนินการแลว 

157  รณรงคการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

158  สงเสริมแนว
พระราชดําริ   
ปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติ ์

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

159  สงเสริมแนว
พระราชดําริ   
ปลูกหญาแฝก 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 900 ดําเนินการแลว 

160  ใหความรูการ อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - 
ดําเนินการ 
โดยไมใช

งบประมาณ 

161 แผนงานงบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 109,261 ดําเนินการแลว 

162  สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

โอน
งบประมาณ

เพ่ิมเตมิ 
5,600 

5,588 ดําเนินการแลว 

163  เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

4,802,400
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

74,100 

4,576,500 ดําเนินการแลว 
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164  เบ้ียยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

633,600 
โอน

งบประมาณ
เพ่ิมเตมิ 

23,200 

656,800 ดําเนินการแลว 

165  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

42,000 42,000 ดําเนินการแลว 

166  สํารองจาย เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

200,000 147,220 ดําเนินการแลว 

167  เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

70,000 70,000 ดําเนินการแลว 

168  เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 150,000 ดําเนินการแลว 

169  ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กและผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

60,000 - ไมไดดําเนินการ 

170  ทุนชวยเหลือผูยากไร เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

171  เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน(กบท.) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

150,000 150,000 ดําเนินการแลว 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3. ยุทธศาสตร
การพัฒนาการทองเท่ียวช้ันนํา
ข อ งจั งห วั ด  แ ล ะ ภู มิ ภ า ค 
ASEAN 

  

   

1 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จัดงานประเพณไีทย
ทรงดํา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

2  จัดงานประเพณลีอย
กระทง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

86,000 84,800 ดําเนินการแลว 

3  อนุรักษประเพณี
ถวายสลากภัต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

1,000 - ไมไดดําเนินการ 

4  อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอบานลาด ใน
โครงการจดัขบวนแห 
งานพระนครครี-ีเมือง
เพชรบุร ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

15,000 15,000 ดําเนินการแลว 

5  อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอบานลาด ใน
โครงการวัวเทียม
เกวียน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
ภาษีจัดสรร 
รายไดจัดเก็บเอง 

100,000 100,000 ดําเนินการแลว 
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รวม  3 ยุทธศาสตร จํานวน 177 โครงการการ งบประมาณตามขอบัญญัติท้ังสิ้น 14,060,010 บาท 

งบประมาณใชไปท้ังสิ้น 11,908,006.75 บาท  
 

โครงการท่ีดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 118 โครงการ 
ผลสําเร็จของการดําเนินการ           118 x 100 
          177 

คิดเปนรอยละ                     66.67 
 
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕63 ท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 59 โครงการ 
                                            59 x 100 
                  177 

คิดเปนรอยละ                     33.33 
 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ มีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก สามารถติดตอสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลไรโคก หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทราบ 
เพ่ือจะไดพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีใน
ระยะตอไป 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 

 

                          (ลงชื่อ) 
                            (นายสมิง  คงประเสริฐ) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 31 มีนาคม พ.ศ.2563)  

 
 

 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ตําบลไรโคก อาํเภอบานลาด จังหวัดเพชรบรีุ 

 
 


