
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,022,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 900,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,022,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 900,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

38,610 38,610

เงินค่าตอบแทนอื่น 79,200 79,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,016,400 1,016,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

79,200 79,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 237,480 507,680

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 83,100

เงินเดือนพนักงาน 334,850

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 471,240 471,240

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

38,610 38,610

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 117,360 1,710,510 2,573,030

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 163,980 307,080

เงินเดือนพนักงาน 1,113,040 3,490,220 4,938,110

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 65,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 200,000 205,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 434,400 544,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 110,000 120,000 340,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าเดินทางไปราชการ 20,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

1,000

โครงการ อปท.อําเภอ
บ้านลาดสัญจร

โครงการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม

โครงการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย

โครงการครอบครัว
อบอุ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 40,000 50,000 110,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

1,000

โครงการ อปท.อําเภอ
บ้านลาดสัญจร

20,000 20,000

โครงการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม

10,000 10,000

โครงการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน

10,000 10,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย

50,000 50,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

40,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

40,000

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

3,000

โครงการคัดเลือกพ่อดี
เด่น

โครงการคัดเลือกแม่ดี
เด่น

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบลไร่โคก

100,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

40,000

โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

40,000

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

3,000

โครงการคัดเลือกพ่อดี
เด่น

1,000 1,000

โครงการคัดเลือกแม่ดี
เด่น

1,000 1,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบลไร่โคก

100,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 27/1/2564  14:31:52 หน้า : 8/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge 
Management :KM)

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

86,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันรักผู้
สูงอายุ

10,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของสถาบันชาติ

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์

50,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge 
Management :KM)

1,000 1,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

1,000 1,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

86,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

15,000 15,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันรักผู้
สูงอายุ

10,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของสถาบันชาติ

3,000 3,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์

50,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

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

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติตําบลฯ

โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลตําบล

โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู้

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น การเพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติตําบลฯ

1,000 1,000

โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลตําบล

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู้

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

40,000 40,000

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น การเพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 27/1/2564  14:31:52 หน้า : 12/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิ่นด้านการ
เกษตรและแหล่งน้ํา 
(LSEP)

1,000

โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

1,000

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ์ อบต.ไร่โคก

โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service)

โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันป้องกันยุงลาย

50,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการชุมชน/หมู่บ้าน
น่าอยู่

1,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการถนนสวยด้วย
ชาวไร่โคกร่วมใจ

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิ่นด้านการ
เกษตรและแหล่งน้ํา 
(LSEP)

1,000

โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

1,000

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ์ อบต.ไร่โคก

85,000 85,000

โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service)

1,000 1,000

โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันป้องกันยุงลาย

50,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการชุมชน/หมู่บ้าน
น่าอยู่

1,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

1,000 1,000

โครงการถนนสวยด้วย
ชาวไร่โคกร่วมใจ

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิทรรศการเผย
แพร่และประชาสัมพันธ์

โครงการบริการเชิงรุก
เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ

โครงการแบ่งปันความรู้

โครงการประชาสัมพันธ์
และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน

โครงการประปาดื่มได้ 1,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อบต.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิทรรศการเผย
แพร่และประชาสัมพันธ์

3,000 3,000

โครงการบริการเชิงรุก
เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1,000 1,000

โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ

1,000 1,000

โครงการแบ่งปันความรู้ 1,000 1,000

โครงการประชาสัมพันธ์
และเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี

3,000 3,000

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

7,000 7,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน

3,000 3,000

โครงการประปาดื่มได้ 1,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

1,000 1,000

โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อบต.

1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.

โครงการปรับปรุงภาร
กิจ อปท.

โครงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมการปฏิบัติงาน 
Clean & Green

โครงการปลูกต้นไม้ 1,000

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

โครงการฝึกอบรม อป
พร.และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฯ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ผู้ผ่านการบําบัด

3,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้อง
ต้น

1,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การทํา
ขนมหวาน

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต์ อบต.

5,000 5,000

โครงการปรับปรุงภาร
กิจ อปท.

1,000 1,000

โครงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมการปฏิบัติงาน 
Clean & Green

1,000 1,000

โครงการปลูกต้นไม้ 1,000

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฯ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ผู้ผ่านการบําบัด

3,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้อง
ต้น

1,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การทํา
ขนมหวาน

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
ปลูกผักสวนครัว

1,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน

1,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
เสริมสวย

1,000

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

1,000

โครงการยกย่อง
พนักงานดีเด่น

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
พิการ

1,000

โครงการเยี่ยมบ้านยาม
เย็น

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
ปลูกผักสวนครัว

1,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน

1,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชน การ
เสริมสวย

1,000

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

1,000 1,000

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1,000 1,000

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

1,000

โครงการยกย่อง
พนักงานดีเด่น

1,000 1,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
พิการ

1,000

โครงการเยี่ยมบ้านยาม
เย็น

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมผู้รับเบี้ย
ยังชีพภายในตําบลไร่
โคก

1,000

โครงการรณรงค์การใช้
จักรยานในชีวิตประจํา
วัน

1,000

โครงการรณรงค์การลด
ขยะในชุมชน

1,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ภัยทางถนน

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ

1,000

โครงการรณรงค์้ป้องกัน
โรคเอดส์

1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัยและสาธารณภัย
อื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยี่ยมผู้รับเบี้ย
ยังชีพภายในตําบลไร่
โคก

1,000

โครงการรณรงค์การใช้
จักรยานในชีวิตประจํา
วัน

1,000

โครงการรณรงค์การลด
ขยะในชุมชน

1,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน

1,000 1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ภัยทางถนน

1,000 1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ

1,000

โครงการรณรงค์้ป้องกัน
โรคเอดส์

1,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัยและสาธารณภัย
อื่นๆ

1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ลดการ
ใช้ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม

1,000

โครงการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี

โครงการโรงเรียนสีขาว 
หลักสูตร "โตไปไม่โกง"

โครงการลานกิจกรรม
การเรียนรู้

3,000

โครงการวันชาติ

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าว
สารสําหรับผู้พิการ

1,000

โครงการศูนย์เฉพาะกิจ
ป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
ถนน

โครงการศูนย์บริการผู้
พิการ

1,000

โครงการศูนย์วัสดุรีไซ
เคิล

1,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและการ
กําจัดขยะมูลฝอย

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ลดการ
ใช้ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม

1,000

โครงการรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี

2,000 2,000

โครงการโรงเรียนสีขาว 
หลักสูตร "โตไปไม่โกง"

5,000 5,000

โครงการลานกิจกรรม
การเรียนรู้

3,000

โครงการวันชาติ 15,000 15,000

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าว
สารสําหรับผู้พิการ

1,000

โครงการศูนย์เฉพาะกิจ
ป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
ถนน

15,000 15,000

โครงการศูนย์บริการผู้
พิการ

1,000

โครงการศูนย์วัสดุรีไซ
เคิล

1,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและการ
กําจัดขยะมูลฝอย

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการทํา
น้ําหมักชีวภาพ

1,000

โครงการส่งเสริมการทํา
ปุ๋ยหมักจากขยะ

1,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มแม่บ้าน

1,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน ศพด.

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรมผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธรรมา
ภิบาล

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการส่งเสริมความรู้
ในการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการทํา
น้ําหมักชีวภาพ

1,000

โครงการส่งเสริมการทํา
ปุ๋ยหมักจากขยะ

1,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มแม่บ้าน

1,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน ศพด.

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชมรมผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธรรมา
ภิบาล

1,000 1,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมความรู้
ในการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น

1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ์

1,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญ้า
แฝก

1,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน

โครงการส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1,000

โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพ

1,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลไร่โคก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ์

1,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญ้า
แฝก

1,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

1,000 1,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน

1,000 1,000

โครงการส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1,000

โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

1,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพ

1,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลไร่โคก

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสินค้า 
OTOP

1,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาฯ

โครงการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้

โครงการสํานักงานสวย
สะอาด

1,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

10,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้สู่ผู้ปกครอง

โครงการหน่วยบริการ
เคลื่อนที่

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

1,000

โครงการแห่เทียนเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสินค้า 
OTOP

1,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาฯ

417,420 417,420

โครงการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้

1,000 1,000

โครงการสํานักงานสวย
สะอาด

1,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

10,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านมะเร็งเต้านม

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้สู่ผู้ปกครอง

3,000 3,000

โครงการหน่วยบริการ
เคลื่อนที่

1,000 1,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

1,000

โครงการแห่เทียนเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายสลากภัต

1,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากร อปท.

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

โครงการอบรมให้ความ
รู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

โครงการอบรมให้ความ
รู้การคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายสลากภัต

1,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากร อปท.

100,000 100,000

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

50,000 50,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

5,000 5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการป้องกันโรคไข้
เลือดออก

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ 
กู้ภัย

โครงการอาสาสมัคร
จัดการขยะชุมชน

1,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 80,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ 
กู้ภัย

5,000 5,000

โครงการอาสาสมัคร
จัดการขยะชุมชน

1,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 120,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 60,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 105,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 240,000

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 30,000 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 391,000 391,000

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 110,000 160,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 80,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน เก้าอี้
ทํางาน

จัดซื้อถังดับเพลิง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)

6,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

8,900

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500

ครุภัณฑ์การศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 80,000 250,000 690,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน เก้าอี้
ทํางาน

10,000 10,000

จัดซื้อถังดับเพลิง 14,000 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

17,000 47,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)

6,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

8,900

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

2,500 5,000

ครุภัณฑ์การศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะนักเรียน
พร้อมเก้าอี้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

118,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี

54,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะนักเรียน
พร้อมเก้าอี้

10,000 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 5,000 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 150,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน

118,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี

54,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 2

88,000

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางเบี้ยว – บ้าน
นายประเสริฐ เหลิมทอง 
หมู่ที่ 2

160,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อสายป่ามะค่า – 
นาน้ําพุ หมู่ที่ 3

487,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ถนนหัวดอน – บ้าน
แหลมทอง หมู่ที่ 4

495,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนากระแสน - คลอง 
1 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 6

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายชูชาติ ฉลาด
เลิศ - นายช้วน กระจิว 
หมู่ที่ 1

495,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายผ่าน อดทน 
หมู่ที่ 6

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่
ที่ 2

88,000

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางเบี้ยว – บ้าน
นายประเสริฐ เหลิมทอง 
หมู่ที่ 2

160,000

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อสายป่ามะค่า – 
นาน้ําพุ หมู่ที่ 3

487,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ถนนหัวดอน – บ้าน
แหลมทอง หมู่ที่ 4

495,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนากระแสน - คลอง 
1 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 6

350,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายชูชาติ ฉลาด
เลิศ - นายช้วน กระจิว 
หมู่ที่ 1

495,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายผ่าน อดทน 
หมู่ที่ 6

135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านนางสุกัญญายิ้มใย 
– นายเล็ก แสนสุด หมู่
ที่ 6

85,000

ก่อสร้างรั้วบริเวณสระ
น้ําดิบสําหรับผลิต
ประปา

265,000

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
อบต.ไร่โคก

485,000

ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือ
ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้

100,000

ปรับปรุงถนน คสล. สาย
บ้านสนามบน โดยการ
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตแบบ OVERLY 
หมู่ที่ 5

495,000

ปรับปรุงศาลาบ้านกวย
บน หมู่ที่ 2

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 115,000

รวม 6,750,500 944,480 7,000 412,000 97,000 5,321,030 112,000 421,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านนางสุกัญญายิ้มใย 
– นายเล็ก แสนสุด หมู่
ที่ 6

85,000

ก่อสร้างรั้วบริเวณสระ
น้ําดิบสําหรับผลิต
ประปา

265,000

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
อบต.ไร่โคก

485,000

ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือ
ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้

100,000

ปรับปรุงถนน คสล. สาย
บ้านสนามบน โดยการ
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตแบบ OVERLY 
หมู่ที่ 5

495,000

ปรับปรุงศาลาบ้านกวย
บน หมู่ที่ 2

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 636,000 751,000

รวม 3,430,820 54,000 9,950,170 27,500,000
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