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บทนํา 
 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตองจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 ตามแนวการวางแผนพัฒนา อบต. และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใชสําหรับการพัฒนาตําบลไรโคก 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ประกอบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเรงรัดการกอหนี้ผูกพันรายการและการเบิกจาย
งบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕66 สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก        
จึงไดปรับปรุงแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 
วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 

๑. เพื่อเปนเอกสารแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
๒. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
๓. เพื่อนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาลแปลงมาสูการปฏิบัติ

โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนของรัฐ 
๔. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการตางๆ ใหพรอมท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
เนื่องจากการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 เปนการจัดทําแผน

แบบบูรณาการ โดยกระบวนการประชาคม ซึ่งตองนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน หลักบูรณาการแผนงาน/โครงการ หลักการมีสวนรวม  ของประชาชนใน
ทองถ่ิน หลักการบริหารจัดการท่ีดี แผนชุมชน ความเปนไปไดของการนํามาปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
รายรับ และสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
ไดพิจารณาอยางรอบคอบ ใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจ            
มีความเช่ือมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครอง               
สวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน                   
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะสูงสุด 
   
 
 
 
 
 



     แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

๒ 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ 
ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

หนวยงานอื่นๆ 

พิจารณา 
รางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน
ตอคณะผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน 
ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
แผนการดําเนินงาน 



     แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

๓ 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีตองดําเนินการใน
พื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 
 ๑. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action  Plan) 
 ๒. จัดทําหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
 ๓. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง 
 ๔. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



โครงการที่ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปน อุตสาหกรรม 12 10.91 2,733,700      22.53 กองชาง

และของประชาชนกอสรางปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง และการโยธา

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ําสงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการ การเกษตร 1 0.91 475,000         3.92 กองชาง

อุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพ การศึกษา 8 7.27 1,191,560      9.82 กองการศึกษาฯ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการ สาธารณสุข 6 5.45 136,000         1.12 สํานักปลัด

ของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชน สังคมสงเคราะห 1 0.91 10,000           0.08 สํานักปลัด

ใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน

พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ เคหะและชุมชน 8 7.27 23,000           0.19 สํานักปลัด

สรางจิตสํานึกเพื่อปูองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน กองชาง

4

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

จํานวนงบประมาณยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน



โครงการที่ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการ การศาสนา วัฒนธรรม 1 0.91 100,000         0.82 กองการศึกษาฯ

ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และนันทนาการ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอม รักษาความสงบ 6 5.45 46,000           0.38 สํานักปลัด

สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน ภายใน

และสถานที่สําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน

และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การศาสนา วัฒนธรรม 1 0.91 3,000             0.02 กองการศึกษาฯ

พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการทองเที่ยว และนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความ การเกษตร 5 4.55 18,000           0.15 สํานักปลัด

อุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

5



โครงการที่ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น การศาสนา วัฒนธรรม 11 10.00 147,000         1.21 กองการศึกษาฯ

จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว และนันทนาการ

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งบกลาง 9 8.18 6,721,500      55.38 สํานักปลัด

ที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน บริหารทั่วไป 32 29.10 432,500         3.56 สํานักปลัด

สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบ สรางความ 9 8.18 100,000         0.82 สํานักปลัด

และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิ เขมแข็งของ

เสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น ชุมชน

รวม 110 100 12,137,260    100

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน จํานวนงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

6

แบบ ผด.01



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอสรางซอมแซมถนนทางเทา พื้นที่เทพื้นคอนกรีต

หมูที่ 6 ไมนอยกวา 30 ตารางเมตร

กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอ กวาง 3 เมตร ยาว 160 ม.

หมูที่ 6 กับ หมูที่ 2 หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ หมูที่ 6 และ

ตอจากของเดิมจนสุดทาง เทคอนกรีตไมนอยกวา หมูที่ 2

480 ตารางเมตร

รวม 287,000

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 19,200            หมูที่ 6 กองชาง ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

7

2 267,800          กองชาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอสรางถนนลูกรังคลองชาง ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว 75 ม.

จากเดิมถึงบานนางบังอร สูง 1 ม. ชวงที่ 2 กวาง 3 ม.

พรอมคลองระบายน้ํา หมูที่ 4 ยาว 50 ม. สูง 0.80 ม.

พรอมวางทอ คสล. ขนาด

0.40 ม. และทอ คสล.

ขนาด 0.60 ม.

กอสรางทอลอด หมูที่ 6 วางทอ Ø 1 ม.

จํานวน 12 ทอน

รวม 469,000

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

4 174,300          หมูที่ 6 กองชาง

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄3 294,700          หมูที่ 4 กองชาง

⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอสรางถนน คสล. สายหลังบาน กวาง 3 เมตร ยาว 30 ม.

นางมา ถึงบานนางลํายอง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่

หมูที่ 4 เทคอนกรีตไมนอยกวา

90 ตารางเมตร

กอสรางรางระบายน้ํา จาก กวาง 0.40 เมตร ยาว 181 ม.

คลองชลประทานถึงวัดหัวนา ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

หมูที่ 5

รวม 539,900

5 54,900            หมูที่ 4 กองชาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄6 485,000          หมูที่ 5 กองชาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

9



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอสรางรางระบายน้ํา จาก กวาง 0.40 เมตร ยาว 80 ม.

บานนางเทือง ถึงบานนายชม ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

หมูที่ 4

กอสรางรางระบายน้ํา จาก กวาง 0.40 เมตร ยาว 80 ม.

บานนายพรม พูลพิพัฒน ถึง ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

คลองชลประทาน 24 ซาย-

1 ขวา หมูที่ 1

รวม 714,800

⁄ ⁄หมูที่ 4 กองชาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄8 495,000          หมูที่ 1 กองชาง

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄

7 219,800          

10



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอสรางรางระบายน้ํา จาก กวาง 0.40 เมตร ยาว 80 ม.

บานนายสน ถึงบานนางสาว ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

นงเยาว หมูที่ 3

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค กวางประมาณ 2.80 เมตร

(ริมคลองชลประทาน) หมูที่ 3 ยาว 18 ม. พรอมรั้ว

ความยาว 68.50 ม.

รวม 454,800

⁄⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

11

9 219,800          หมูที่ 3 กองชาง ⁄ ⁄

10 235,000          หมูที่ 3 กองชาง



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสราง สํานักปลัด

บานผูยากไร (สํานักปลัด) กองชาง

เทลานคอนกรีด หมูที่ 2 กวาง 11.50 ม. ยาว 70 ม.

(เรือนลาว) หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

เทคอนกรีตไมนอยกวา

805 ตร.ม. พรอมถมดินเพิ่ม

รวม 543,400

12

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄12 493,400          หมูที่ 2 กองชาง ⁄ ⁄

⁄ ⁄11 ตามแบบที่ อบต.กําหนด 50,000            ตําบลไรโคก

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขุดลอกหลุมยืม จากบาน กวางเฉลี่ย 2 เมตร

ยายเขียด หมูที่ 5 - สุดเขต ยาว 3,000 เมตร

ตําบลไรโคก ลึกเฉลี่ 2 เมตร

รวม 475,000

2. แผนงานการเกษตร

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

⁄ ⁄ ⁄

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง

1 475,000          หมูที่ 5 กองชาง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แขงขันทักษะวิชาการและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

สงเสริมพัฒนาการของ ดําเนินโครงการ

เด็กปฐมวัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

สงเสริมการเรียนรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ของเด็กใน ศพด. ดําเนินโครงการ

รวม 155,000

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

14

⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄

1. แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄⁄1 50,000            ศพด.อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ ⁄ ⁄

3 5,000              ศพด.อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ

⁄2 จัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000          อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สงเสริมการเรียนรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ภาษาอังกฤษ ดําเนินโครงการ

สงเสริมและพัฒนาสภาเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

และเยาวชนตําบลไรโคก ดําเนินโครงการ

สนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

การบริหารสถานศึกษาฯ ดําเนินโครงการ

รวม 332,160

⁄

6 302,160          อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ

5 10,000            อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

4

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

1. แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄

20,000            อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

15



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคา

อาหารกลางวัน

รวม 704,400

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

16

8 อุดหนุนสวนราชการ 701,400          อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

7 เสริมสรางความรูสูผูปกครอง 3,000              ศพด.อบต.ไรโคก กองการศึกษาฯ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

1. แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การปองกันและควบคุม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

โรคติดตอ ดําเนินโครงการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ดําเนินโครงการ

ควบคุมโรคหนอนพยาธิของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ดําเนินโครงการ

รวม 90,000
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⁄ ⁄

สํานักปลัด ⁄ ⁄

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 10,000            ตําบลไรโคก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

2 40,000            ตําบลไรโคก สํานักปลัด

สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง

⁄ ⁄3 40,000            ตําบลไรโคก สํานักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รณรงคปองกันไขเลือดออกและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ฉีดพนหมอกควันปองกันยุงลาย ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

สมเด็จยาตานมะเร็งเตานม ดําเนินโครงการ

รวม 46,000

⁄3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄

⁄ ⁄

สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄

2.2 กลยุทธ ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

4

6 40,000            ตําบลไรโคก สํานักปลัด

⁄5 3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด

18

ปองกันยาเสพติด

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 10,000

19

⁄

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น

3. แผนงานสังคมสงเคราะห

พ.ศ. 2566

1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000            ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

จากตนทางตามหลัก 3 Rs ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 8,000

⁄ ⁄ ⁄1 ประปาดื่มได

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปูองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

⁄ ⁄

20

2 3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄2,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄

⁄

3 3,000              ตําบลไรโคก

⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄

⁄รณรงคการลดขยะในชุมชน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄สํานักปลัด ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รณรงคลดการใชถุงพลาสติก เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

และภาชนะโฟม ดําเนินโครงการ

สงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

และการกําจัดขยะมูลฝอย ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 9,000

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄4 3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄

5 3,000              ตําบลไรโคก

⁄ ⁄ ⁄ ⁄6

21

⁄สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปูองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

4. แผนงานเคหะและชุมชน

จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สงเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄

3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

อบรมใหความรูการคัดแยก เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ขยะมูลฝอยจากตนทาง ดําเนินโครงการ

ตามหลัก 3 Rs

รวม 6,000

3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

7 สงเสริมการทําปุยหมักจากขยะ 3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปูองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

⁄ ⁄

22

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄8

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ตําบลไรโคก ดําเนินโครงการ

รวม 100,000

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง

5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

23

⁄⁄ ⁄ ⁄1 100,000          ตําบลไรโคก สํานักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝกอบรม อปพร. และ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ทบทวนแผนปองกันฯ ดําเนินโครงการ

ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ภัยพิบัติประจํา อปท. ดําเนินโครงการ

รณรงคปองกันไฟปาและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

หมอกควัน ดําเนินโครงการ

รวม 23,000

⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 กลยุทธ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ

⁄

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 10,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄2 10,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

24

สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

3 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศูนยเฉพาะกิจปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทางถนน ดําเนินโครงการ

สงเสริมความรูเกี่ยวกับการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินโครงการ

อบรมใหความรูในการใช เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

อุปกรณกูชีพ กูภัย ดําเนินโครงการ

รวม 23,000

15,000            

5 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄

4

25

สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 กลยุทธ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ

อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄

⁄

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄ ⁄ ⁄6 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ทองถิ่น ดําเนินโครงการ

รวม 3,000

แบบ ผด.02

1 3,000              ตําบลไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

26

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการทองเที่ยว

4.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การใหความชวยเหลือเกษตรกร เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ผูมีรายไดนอย ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รณรงคการอนุรักษฟนฟู เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินโครงการ

รวม 14,000

27

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

5.1 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄

2 2,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄

⁄ ⁄ ⁄1 10,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄

⁄ ⁄3 2,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

ปลูกตนไม ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สงเสริมแนวพระราชดําริ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ์ ดําเนินโครงการ

สงเสริมแนวพระราชดําริ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ปลูกหญาแฝก ดําเนินโครงการ

รวม 4,000

28

⁄ ⁄

5 2,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄

4 2,000              อบต.ไรโคก ⁄ ⁄

5.1 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปูองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานประเพณีทําบุญกลางบาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

อบต.ไรโคก ดําเนินโครงการ

งานประเพณีทําบุญ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ลานตากขาว อบต.ไรโคก ดําเนินโครงการ

งานประเพณีเทศนมหาชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

อบต.ไรโคก ดําเนินโครงการ

งานประเพณีไทยทรงดํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

อบต.ไรโคก ดําเนินโครงการ

รวม 52,000

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 13,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄⁄ ⁄

⁄ ⁄2 13,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄

3 13,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄

⁄ ⁄

⁄ ⁄

⁄

⁄⁄ ⁄

4 13,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด
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⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานประเพณีสลากภัต เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

อบต.ไรโคก ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 83,000

5 13,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

6.1 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

7 จัดงานวันรักผูสูงอายุ 10,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄6 50,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

8 10,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄
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จัดงานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีสงกรานต ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

จัดขบวนแหงานพระนครคีรี เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

เมืองเพชรบุรี ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 120,000

10 15,000             อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄

สํานักปลัด

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 กลยุทธ พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว

9 แหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา 5,000               อบต.ไรโคก สํานักปลัด

วัวเทียมเกวียน
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⁄ ⁄ ⁄

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

11 100,000           อบต.ไรโคก



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม

เพื่อจายเปนเงินสมทบ

เงินทดแทน

เพื่อจายเปน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปน

เบี้ยยังชีพความพิการ

รวม 5,956,500

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,100,000       อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄

⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
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4 เบี้ยยังชีพความพิการ 700,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปน

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเมื่อกรณีฉุกเฉินที่มี

สาธารณภัยเกิดขึ้น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

บํานาญขาราชการทองถิ่น บําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินสมทบกอง

กองทุนสวัสดิการชุมชน

รวม 695,000

5

1. แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

⁄ ⁄

7 303,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 42,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄8 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 150,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄
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6 เงินสํารองจาย 200,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น สุขภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม 70,000
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แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

9 70,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

กิจกรรมวันเฉลิม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ดําเนินโครงการ

กิจกรรมวันเฉลิม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 70,000

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

10,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

2. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 20,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

⁄ ⁄ ⁄อปท.อําเภอบานลาดสัญจร

3 10,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

2

4 จัดการเลือกตั้งทองถิ่น 30,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 24,000

5 จัดการความรูในองคกร 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

8 จัดงานวันสําคัญของสถาบันชาติ 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

7 15,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄
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6 จัดกิจกรรมวันปยมหาราช 1,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดทําวารสารสัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

อบต.ไรโคก ดําเนินโครงการ

นิทรรศการเผยแพร เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ประชาสัมพันธ ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 60,000

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄
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11 บําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณะ 2,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

12 แบงปนความรู

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

9 50,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ

10 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปรับปรุงสภาพแวดลอม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

การปฏิบัติงาน Clean&Green ดําเนินโครงการ

ฝกอบรมกรรมการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ประจําหนวยเลือกตั้ง ดําเนินโครงการ

สงเสริมความรูในการมีสวนรวม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ในการปกครองทองถิ่น ดําเนินโครงการ

สงเสริมประชาธิปไตย เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ในชุมชน ดําเนินโครงการ

รวม 18,000

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

14 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

13 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

16

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

⁄ ⁄

2. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

15 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄⁄ ⁄

สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄

38

5,000              อบต.ไรโคก



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สงเสริมประชาธิปไตย เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

สําหรับเยาวชน ดําเนินโครงการ

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

เพื่อพัฒนาบุคลากร อปท. ดําเนินโครงการ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ดําเนินโครงการ

และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

อบรมใหความรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ดําเนินโครงการ

รวม 160,000

19

ที่

17

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄20 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

18

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

50,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄

5,000              

2. แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

⁄

100,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄

⁄ ⁄ ⁄

39

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุน เพื่ออุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินการศูนยชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ดําเนินโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น

ประชุมประชาคมจัดทําแผน เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

พัฒนาหมูบาน ดําเนินโครงการ

รวม 22,000

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄23 7,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄
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2. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

⁄ ⁄ ⁄ ⁄22 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄21 10,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมประชาคมตําบล เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

บูรณาการจัดทําแผน ดําเนินโครงการ

ปองกันการทุจริตและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ประพฤติมิชอบ ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

จัดทําแผนที่ภาษีและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ทะเบียนทรัพยสิน ดําเนินโครงการ

รวม 33,000

25

24 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄⁄ ⁄

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2. แผนงานบริหารทั่วไป

⁄ ⁄ ⁄20,000            อบต.ไรโคก กองคลัง ⁄27 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄26 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชาสัมพันธืและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

พัฒนาระบบการรับชําระ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ภาษีทองถิ่นผานธนาคาร ดําเนินโครงการ

รวม 13,000

29 พัฒนาการจัดเก็บรายได 5,000              อบต.ไรโคก กองคลัง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.2 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

30 5,000              อบต.ไรโคก กองคลัง ⁄

28 3,000              อบต.ไรโคก กองคลัง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

42

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 18,000

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

43

7.3 กลยุทธ สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

⁄ ⁄ ⁄Big Cleaning Day

อบต. พบประชาชน

⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

2 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄ ⁄1 10,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄

⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น

⁄3 ครอบครัวอบอุน 5,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 56,000

4 จัดซื้อหนังสือพิมพ 50,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

44

⁄

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

7.3 กลยุทธ สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

5 เยี่ยมบานยามเย็น 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

6 สงเสริมการพัฒนากลุมแมบาน



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

OTOP ดําเนินโครงการ

สงเสริมความเขมแข็งของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ชมรมผูสูงอายุ ดําเนินโครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ

รวม 26,000

7 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด
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⁄

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

7. ยุทธศาสตร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน

7.3 กลยุทธ สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน

และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น

แบบ ผด.02

⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄9 สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ 3,000              อบต.ไรโคก สํานักปลัด

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

8 20,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

⁄

⁄ ⁄



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกาอี้ จํานวน 10 ตัว 8,500              อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄

ตูเก็บเอกสาร 4 ชั้น

จํานวน 40 ชอง จํานวน 3 ตู

รวม 32,500

ตูเก็บเอกสาร2
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1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

24,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄

1. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภทครุภัณฑ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ

รวม 90,000
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ประเภท วัสดุ

⁄ ⁄อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄วัสดุสํานักงาน1 90,000          

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565

⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄

พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ประเภทวัสดุ วัสดุสํานักงาน



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุไฟฟาและวิทยุอื่นฯ

รวม 10,000
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จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02/1

วัสดุไฟฟาและวิทยุ1 10,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ วัสดุ

⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ

รวม 20,000
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แบบ ผด.02/1

⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุงานบานงานครัว 20,000          

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นฯ

รวม 50,000
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⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ประเภทวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนสง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภท วัสดุ

แบบ ผด.02/1

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆ

รวม 200,000
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ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

⁄ ⁄1 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000        อบต.ไรโคก สํานักปลัด

ที่

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุการเกษตรอื่นฯ

รวม 10,000
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ประเภท วัสดุ

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ประเภทวัสดุ วัสดุการเกษตร

⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุการเกษตร 10,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่นฯ

รวม 20,000
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ประเภท วัสดุ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัสดุ

⁄ ⁄⁄ ⁄1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1. ประเภทวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นฯ

รวม 40,000
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1 วัสดุคอมพิวเตอร 40,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ

รวม 40,000
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40,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄วัสดุสํานักงาน

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทวัสดุ วัสดุสํานักงาน

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานการศึกษา

ประเภทวัสดุ

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

1



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ฯลฯ

รวม 450,120
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⁄ ⁄

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภทวัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานการศึกษา

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุงานบานงานครัว 450,120        อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นฯ

รวม 10,000

57

⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุคอมพิวเตอร 10,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด

1. ประเภทวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานการศึกษา

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนครุภัณฑ วัสดุ สําหรับที่ไมไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภทวัสดุ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆ

รวม 20,000

58

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ ประเภทวัสดุคงทน 

การแพทย ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่นๆ

รวม 50,000

59

1 50,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด

1. ประเภทวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ฯลฯ

รวม 10,000

60

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

1 วัสดุสํานักงาน 10,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุสํานักงาน

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานเคหะและชุมชน

⁄ ⁄ ⁄



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุไฟฟาและวิทยุอื่นฯ

รวม 100,000

61

⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000        อบต.ไรโคก

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สํานักปลัด

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุกอสรางอื่นๆ ฯลฯ

รวม 100,000

62

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 วัสดุกอสราง 100,000        อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุกอสราง

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่นฯ

รวม 5,000

63

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

1. ประเภทวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นฯ

รวม 10,000

64

⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุคอมพิวเตอร 10,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด

1. ประเภทวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

รวม 5,000

65

⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุกีฬา 5,000            อบต.ไรโคก สํานักปลัด

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุกีฬา

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล

และวัสดุกอสรางอื่นๆ ฯลฯ

รวม 100,000

66

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 วัสดุกอสราง 100,000        อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄ ⁄

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุกอสราง

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานการพาณิชย

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ ประเภทวัสดุคงทน 

การแพทย ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่นๆ

รวม 150,000

⁄

67

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 150,000        อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

1. ประเภทวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานการพาณิชย

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประเภท วัสดุ



รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

วัสดุ (บาท) ดําเนินการ รับหิดชอบหลํก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเภทวัสดุคงทน 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

รวม 50,000

68

⁄วัสดุอื่น ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄1 50,000          อบต.ไรโคก สํานักปลัด ⁄

ประเภท วัสดุ

1. ประเภทวัสดุ วัสดุอื่น

1.1 กลยุทธ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานการพาณิชย

ที่ วัสดุ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖6

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก
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