
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 117,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,171,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 576,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 351,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 570,420

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 117,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,171,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 576,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอืน 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,108,800 1,108,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 122,160 1,256,500 1,946,020

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 181,080 289,080

เงินเดือนพนักงาน 727,960 2,945,900 4,244,280

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 57,000 107,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 121,900 166,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าเดินทางไปราชการ 20,000

โครงการ 1 ความคุ้ม
ค่า 1 สาธารณ
ประโยชน์

5,000

โครงการ Big 
Cleaning Day 5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 10,000

โครงการ อปท.อําเภอ
บ้านลาดสัญจร

โครงการครอบครัว
อบอุ่น 20,000

โครงการคัดเลือกพ่อดี
เด่น

โครงการคัดเลือกแม่ดี
เด่น

โครงการคุมกําเนิด
และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลไร่โคก 200,000

โครงการจัดการเลือก
ตังท้องถิน

โครงการจัดกิจกรรม
ย้อนรอยหลวงปู่แก้ว 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 36,000 266,000 344,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 120,000 350,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 30,000 30,000 80,000

โครงการ 1 ความคุ้ม
ค่า 1 สาธารณ
ประโยชน์

5,000

โครงการ Big 
Cleaning Day 5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 10,000

โครงการ อปท.อําเภอ
บ้านลาดสัญจร 10,000 10,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่น 20,000

โครงการคัดเลือกพ่อดี
เด่น 1,000 1,000

โครงการคัดเลือกแม่ดี
เด่น 1,000 1,000

โครงการคุมกําเนิด
และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลไร่โคก 200,000

โครงการจัดการเลือก
ตังท้องถิน 152,100 152,100

โครงการจัดกิจกรรม
ย้อนรอยหลวงปู่แก้ว 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช

โครงการจัดงานทําบุญ
กลางบ้าน 60,000

โครงการจัดงานทําบุญ
ลานตากข้าว 25,000

โครงการจัดงานเทศน์
มหาชาติ 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีไทยทรงดํา 40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันรัก
ผู้สูงอายุ 10,000

โครงการจัดซือหนังสือ
พิมพ์ 60,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติตําบลฯ

โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลพืนฐานตําบล

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานประจํา
ปี

โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู้

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช 2,000 2,000

โครงการจัดงานทําบุญ
กลางบ้าน 60,000

โครงการจัดงานทําบุญ
ลานตากข้าว 25,000

โครงการจัดงานเทศน์
มหาชาติ 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีไทยทรงดํา 40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 40,000 40,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 40,000 40,000

โครงการจัดงานวันรัก
ผู้สูงอายุ 10,000

โครงการจัดซือหนังสือ
พิมพ์ 60,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

10,000 10,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติตําบลฯ 5,000 5,000

โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลพืนฐานตําบล 5,000 5,000

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานประจํา
ปี

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู้ 3,000 3,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลสามปี

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ์ อบต.ไร่โคก

โครงการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผล
งานของ อบต.ไร่โคก

5,000

โครงการจัดฝึกอบรม
การทําปุ๋ยชีวภาพให้กับ
เกษตรกร

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน 50,000

โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service)

โครงการชุมชน/หมู่
บ้านน่าอยู่ 5,000

โครงการติดตังระบบ
อินเตอร์เน็ต ศพด
.บ้านนานําพุ

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการถนนสวยด้วย
ชาวไร่โคกร่วมใจ 5,000

โครงการทําบุญบ้าน
ไกลไปไหว้พระ 50,000

โครงการธนาคารขยะ
เป็นศูนย์ และการคัด
แยกขยะ

10,000

โครงการบริการเชิงรุก
เพือลดขันตอนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพือ
สาธารณะ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

5,000 5,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลสามปี 8,000 8,000

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ์ อบต.ไร่โคก 60,000 60,000

โครงการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ผล
งานของ อบต.ไร่โคก

5,000

โครงการจัดฝึกอบรม
การทําปุ๋ยชีวภาพให้กับ
เกษตรกร

10,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน 50,000

โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service)

5,000 5,000

โครงการชุมชน/หมู่
บ้านน่าอยู่ 5,000

โครงการติดตังระบบ
อินเตอร์เน็ต ศพด
.บ้านนานําพุ

22,000 22,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

3,000 3,000

โครงการถนนสวยด้วย
ชาวไร่โคกร่วมใจ 5,000

โครงการทําบุญบ้าน
ไกลไปไหว้พระ 50,000

โครงการธนาคารขยะ
เป็นศูนย์ และการคัด
แยกขยะ

10,000

โครงการบริการเชิงรุก
เพือลดขันตอนการ
ปฏิบัติงาน

5,000 5,000

โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพือ
สาธารณะ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชา
สัมพันธ์และเคลือนที
จัดเก็บภาษี

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อบต.

โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต์

โครงการปรับปรุงภาร
กิจ อปท.

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ

โครงการฝึกอบรม อป
พร.และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฯ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม OTOP 5,000

โครงการโภชนาการ
สมวัย

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการยกย่อง
พนักงานดีเด่น

โครงการเยียมบ้านยาม
เย็น 5,000

โครงการเยียมผู้รับเบีย
ยังชีพภายในตําบลไร่
โคก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชา
สัมพันธ์และเคลือนที
จัดเก็บภาษี

5,000 5,000

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

10,000 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน

3,000 3,000

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อบต. 3,000 3,000

โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต์ 5,000 5,000

โครงการปรับปรุงภาร
กิจ อปท. 2,000 2,000

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฯ

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม OTOP 5,000

โครงการโภชนาการ
สมวัย 5,000 5,000

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 5,000 5,000

โครงการยกย่อง
พนักงานดีเด่น 5,000 5,000

โครงการเยียมบ้านยาม
เย็น 5,000

โครงการเยียมผู้รับเบีย
ยังชีพภายในตําบลไร่
โคก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก
และฉีดพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 1,000

โครงการรณรงค์ป้อง
กันโรคเอดส์ 3,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอืนๆ

โครงการรายงานผล
การดําเนินงานประจํา
ปี

โครงการศูนย์เฉพาะ
กิจป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
ถนน

โครงการศูนย์สามวัย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรมผู้
สูงอา◌ุยุ

48,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

5,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญ้า
แฝก

5,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนากลุ่มสตรี 20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนากลุ่มอาชีพ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาฯ

โครงการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก
และฉีดพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 1,000

โครงการรณรงค์ป้อง
กันโรคเอดส์ 3,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอืนๆ

5,000 5,000

โครงการรายงานผล
การดําเนินงานประจํา
ปี

3,000 3,000

โครงการศูนย์เฉพาะ
กิจป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
ถนน

20,000 20,000

โครงการศูนย์สามวัย 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ 60,000 60,000

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรมผู้
สูงอา◌ุยุ

48,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

5,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญ้า
แฝก

5,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนากลุ่มสตรี 20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนากลุ่มอาชีพ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาฯ

481,800 481,800

โครงการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 20,000

โครงการสํานักงาน
สวยสะอาด 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้สู่ผู้ปกครอง

โครงการหน่วยบริการ
เคลือนที

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 5,000

โครงการแห่เทียนเนือง
ในวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายสลากภัต 3,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาบุคลากร อปท.

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

โครงการอบรมให้
ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ

โครงการอุ้มลูงจูงหลาน
เข้าวัดฟังธรรม 5,000

โครงการเอกสารข่าว
ประชาสัมพันธ์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 20,000

โครงการสํานักงาน
สวยสะอาด 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้สู่ผู้ปกครอง 3,000 3,000

โครงการหน่วยบริการ
เคลือนที 5,000 5,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 5,000

โครงการแห่เทียนเนือง
ในวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายสลากภัต 3,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาบุคลากร อปท.

200,000 200,000

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

50,000 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ

3,000 3,000

โครงการอุ้มลูงจูงหลาน
เข้าวัดฟังธรรม 5,000

โครงการเอกสารข่าว
ประชาสัมพันธ์ 3,600 3,600

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 75,000 145,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 60,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 200,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บแผนที

จัดซือตู้เก็บเอกสาร

จัดซือโต๊ะทํางาน เก้าอี
ทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 240,000

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 20,000 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 514,600 514,600

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 120,000 180,000

วัสดุอืน 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 100,000 110,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 660,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บแผนที 20,000 20,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 10,000 10,000

จัดซือโต๊ะทํางาน เก้าอี
ทํางาน 30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

จัดซือเครืองพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก 7,900 7,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็น 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือตู้เย็น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000 50,000

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
ศพด.ตําบลไร่โคก

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
หมู่ที 1 50,000

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
หมู่ที 2 50,000

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
หมู่ที 6 50,000

จัดซือศาลพระภูมิฯ ศพ
ด.ไร่โคก

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง 
(เรือ)

10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เข้าบ้านนางประพิศ 
ช่อพฤกษ์

87,400

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เข้าบ้านนายผ่าน รัดยิง 113,600

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เข้าบ้านนายส่ง บัว
ประคอง

109,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเข้าบ้านนางมาลัย 
ขวงพร ถึงคลองชล
ประทาน

132,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือตู้เย็น 19,000 19,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 90,000 230,000

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
ศพด.ตําบลไร่โคก 80,000 80,000

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
หมู่ที 1 50,000

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
หมู่ที 2 50,000

จัดซือเครืองเล่นสนาม 
หมู่ที 6 50,000

จัดซือศาลพระภูมิฯ ศพ
ด.ไร่โคก 17,000 17,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง 
(เรือ)

10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) 26,000 13,000 39,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เข้าบ้านนางประพิศ 
ช่อพฤกษ์

87,400

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เข้าบ้านนายผ่าน รัดยิง 113,600

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เข้าบ้านนายส่ง บัว
ประคอง

109,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเข้าบ้านนางมาลัย 
ขวงพร ถึงคลองชล
ประทาน

132,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางบังอร แจ้งจัด 246,800

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนานําพุ หมู่ที 3 63,600

ซ่อมแซม ปรับปรุง
หรือก่อสร้างบ้านท้อง
ถินไทย เทิดไท้องค์
ราชันฯ

100,000

ซ่อมแซมถนน คสล
.ภายในหมู่ที 2 ด้วยวิธี
ลาดยางแอสฟัลท์ติก

419,800

ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นากระแสน ช่วงบ้าน
นางวรรณา เกตุแก้ว - 
บ้านนายสว่าง อุ่นจิต 
ด้วยวิธีลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต

143,900

ทําฝายกันนําเขือนไร่
ตาแก้ว 338,200

ปรับปรุงถนน คสล
.บ้านแหลมทอง ด้วย
วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

240,700

ปรับปรุงถนน คสล
.สายบ้านแหลมทอง 
โดยการเทคอนกรีต

197,200

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
นําพุ

ปูยางแอสฟัลท์ติกหน้า
หอประชุม 48,100

วางท่อระบายนํา คสล
.สายคันคลองชล
ประทาน หมู่ที 5

49,400

เสริมผิวจราจร
ลูกรัง/หินผุ สายไร่
โคก-ดอนช่อฟ้า หมู่ที 
1

68,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 40,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางบังอร แจ้งจัด 246,800

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนานําพุ หมู่ที 3 63,600

ซ่อมแซม ปรับปรุง
หรือก่อสร้างบ้านท้อง
ถินไทย เทิดไท้องค์
ราชันฯ

100,000

ซ่อมแซมถนน คสล
.ภายในหมู่ที 2 ด้วยวิธี
ลาดยางแอสฟัลท์ติก

419,800

ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นากระแสน ช่วงบ้าน
นางวรรณา เกตุแก้ว - 
บ้านนายสว่าง อุ่นจิต 
ด้วยวิธีลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต

143,900

ทําฝายกันนําเขือนไร่
ตาแก้ว 338,200

ปรับปรุงถนน คสล
.บ้านแหลมทอง ด้วย
วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

240,700

ปรับปรุงถนน คสล
.สายบ้านแหลมทอง 
โดยการเทคอนกรีต

197,200

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
นําพุ

110,400 110,400

ปูยางแอสฟัลท์ติกหน้า
หอประชุม 48,100

วางท่อระบายนํา คสล
.สายคันคลองชล
ประทาน หมู่ที 5

49,400

เสริมผิวจราจร
ลูกรัง/หินผุ สายไร่
โคก-ดอนช่อฟ้า หมู่ที 
1

68,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000 420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์
ริมคลองชลประทาน

302,300

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000

รวม 5,556,700 1,350,000 10,000 863,000 203,000 4,566,880 100,000 289,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์
ริมคลองชลประทาน

302,300

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 10,000 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,153,600 1,193,600

รวม 3,874,520 65,000 9,111,900 25,990,000
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