
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,441,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 643,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 220,800 484,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 67,200

เงินเดือนพนักงาน 456,900

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,441,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 643,200

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 137,700 1,569,840 2,413,140

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 23,500 176,275 302,975

เงินเดือนพนักงาน 938,560 2,859,140 4,254,600

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 57,000 112,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 200,000 205,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าเดินทางไปราชการ 20,000

โครงการ Big 
Cleaning Day 5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 3,000

โครงการ อปท.อําเภอ
บ้านลาดสัญจร

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
โครงการครอบครัว
อบอุ่น 20,000

โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

3,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลไร่โคก 150,000

โครงการจัดการเลือก
ตังท้องถิน

โครงการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge 
Management :KM)
โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 42,000 268,000 360,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 110,000 320,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 40,000 30,000 90,000

โครงการ Big 
Cleaning Day 5,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 3,000

โครงการ อปท.อําเภอ
บ้านลาดสัญจร 20,000 20,000

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย

40,000 40,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่น 20,000

โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

3,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลไร่โคก 150,000

โครงการจัดการเลือก
ตังท้องถิน 150,000 150,000

โครงการจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge 
Management :KM)

1,000 1,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช 1,500 1,500
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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

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ
โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันรัก
ผู้สูงอายุ 10,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของสถาบันชาติ

โครงการจัดซือหนังสือ
พิมพ์ 50,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติตําบลฯ
โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลพืนฐานตําบล

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานประจํา
ปี
โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู้

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ

5,000 5,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดงานวันรัก
ผู้สูงอายุ 10,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของสถาบันชาติ 1,000 1,000

โครงการจัดซือหนังสือ
พิมพ์ 50,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

10,000 10,000

โครงการจัดทําข้อ
บัญญัติตําบลฯ 1,000 1,000

โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลพืนฐานตําบล 5,000 5,000

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานประจํา
ปี

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู้ 1,000 1,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000 90,000

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

3,000 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

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี การ
เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถินด้านการ
เกษตรและแหล่งนํา 
(LSEP)

1,000

โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

1,000

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ์ อบต.ไร่โคก
โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service)

โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันป้องกันยุงลาย 50,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 5,000

โครงการชุมชน/หมู่
บ้านน่าอยู่ 3,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการถนนสวยด้วย
ชาวไร่โคกร่วมใจ 3,000

โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ฯ

โครงการบริการเชิงรุก
เพือลดขันตอนการ
ปฏิบัติงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

1,000 1,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี การ
เพิมเติมหรือเปลียน
แปลงแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี

5,000 5,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถินด้านการ
เกษตรและแหล่งนํา 
(LSEP)

1,000

โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

1,000

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ์ อบต.ไร่โคก 75,000 75,000

โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service)

2,000 2,000

โครงการฉีดพ่นหมอก
ควันป้องกันยุงลาย 50,000

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 5,000

โครงการชุมชน/หมู่
บ้านน่าอยู่ 3,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

1,000 1,000

โครงการถนนสวยด้วย
ชาวไร่โคกร่วมใจ 3,000

โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ฯ

5,000 5,000

โครงการบริการเชิงรุก
เพือลดขันตอนการ
ปฏิบัติงาน

1,000 1,000

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:07:04 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพือ
สาธารณะ

โครงการแบ่งปันความ
รู้
โครงการประชา
สัมพันธ์และเคลือนที
จัดเก็บภาษี

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน
โครงการประเมินความ
พึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อบต.
โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต์ อบต
.

โครงการปรับปรุงภาร
กิจ อปท.
โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน Clean & 
Green

โครงการปลูกต้นไม้ 1,000

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ

โครงการฝึกอบรม อป
พร.และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพือ
สาธารณะ

3,000 3,000

โครงการแบ่งปันความ
รู้ 1,000 1,000

โครงการประชา
สัมพันธ์และเคลือนที
จัดเก็บภาษี

2,000 2,000

โครงการประชุม
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

6,000 6,000

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน

3,000 3,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

1,000 1,000

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อบต. 3,000 3,000

โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต์ อบต
.

5,000 5,000

โครงการปรับปรุงภาร
กิจ อปท. 2,000 2,000

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงาน Clean & 
Green

1,000 1,000

โครงการปลูกต้นไม้ 1,000

โครงการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

1,000 1,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.และทบทวนแผน
ป้องกันภัยฯ

20,000 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

โครงการฝึกอบรม
อาชีพผู้ผ่านการบําบัด 3,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพผู้สูงอายุ 2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบืองต้น

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การทําขนมหวาน

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การปลูกผักสวนครัว

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การเลียงสัตว์ในครัว
เรือน

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การเสริมสวย

2,000

โครงการพัฒนาการ
แปรรูปผลผลิต 2,000

โครงการพัฒนาผู้ด้อย
โอกาสและผู้ไร้ทีพึง 1,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมอาชีพผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

1,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
สุขภาพในการควบคุม
และป้องกันโรค

3,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ (ชาติ)

โครงการโภชนาการ
สมวัย

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาชีพผู้ผ่านการบําบัด 3,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพผู้สูงอายุ 2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบืองต้น

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การทําขนมหวาน

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การปลูกผักสวนครัว

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การเลียงสัตว์ในครัว
เรือน

2,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชน 
การเสริมสวย

2,000

โครงการพัฒนาการ
แปรรูปผลผลิต 2,000

โครงการพัฒนาผู้ด้อย
โอกาสและผู้ไร้ทีพึง 1,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมอาชีพผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากไร้

1,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
สุขภาพในการควบคุม
และป้องกันโรค

3,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ (ชาติ) 5,000 5,000

โครงการโภชนาการ
สมวัย 5,000 5,000

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 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

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

1,000

โครงการยกย่อง
พนักงานดีเด่น

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 1,000

โครงการเยียมบ้านผู้
พิการ 1,000

โครงการเยียมบ้านยาม
เย็น 4,000

โครงการเยียมผู้รับเบีย
ยังชีพภายในตําบลไร่
โคก

1,000

โครงการรณรงค์การ
ใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน

3,000

โครงการรณรงค์การ
ลดขยะในชุมชน 3,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน
โครงการรณรงค์
ป้องกันภัยทางถนน

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 1,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ 1,000

โครงการรณรงค์ป้อง
กันโรคเอดส์ 1,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1,000 1,000

โครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

1,000

โครงการยกย่อง
พนักงานดีเด่น 1,000 1,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 1,000

โครงการเยียมบ้านผู้
พิการ 1,000

โครงการเยียมบ้านยาม
เย็น 4,000

โครงการเยียมผู้รับเบีย
ยังชีพภายในตําบลไร่
โคก

1,000

โครงการรณรงค์การ
ใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน

3,000

โครงการรณรงค์การ
ลดขยะในชุมชน 3,000

โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน

5,000 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันภัยทางถนน 2,000 2,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 1,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ 1,000

โครงการรณรงค์ป้อง
กันโรคเอดส์ 1,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอืนๆ

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

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ลด
การใช้ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม

3,000

โครงการรวมนําใจช่วย
เหลือผู้ยากไร้ 1,000

โครงการรายงานผล
การดําเนินงานประจํา
ปี

โครงการโรงเรียนสี
ขาว หลักสูตร "โตไป
ไม่โกง"

โครงการลานกิจกรรม
การเรียนรู้ 2,000

โครงการวันชาติ

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสําหรับผู้พิการ 1,000

โครงการศูนย์เฉพาะ
กิจป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
ถนน
โครงการศูนย์บริการผู้
พิการ 1,000

โครงการศูนย์วัสดุรีไซ
เคิล 3,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการสิงปฏิกูลและ
การกําจัดขยะมูลฝอย

3,000

โครงการส่งเสริมการ
ทํานําหมักชีวภาพ 3,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําปุ๋ยหมักจากขยะ 3,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มแม่บ้าน 2,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบทบาทสตรี 2,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2,000

วันทีพิมพ์ : 18/12/2561  14:07:04 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ลด
การใช้ถุงพลาสติกและ
ภาชนะโฟม

3,000

โครงการรวมนําใจช่วย
เหลือผู้ยากไร้ 1,000

โครงการรายงานผล
การดําเนินงานประจํา
ปี

3,000 3,000

โครงการโรงเรียนสี
ขาว หลักสูตร "โตไป
ไม่โกง"

5,000 5,000

โครงการลานกิจกรรม
การเรียนรู้ 2,000

โครงการวันชาติ 8,000 8,000

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสําหรับผู้พิการ 1,000

โครงการศูนย์เฉพาะ
กิจป้องกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัยทาง
ถนน

15,000 15,000

โครงการศูนย์บริการผู้
พิการ 1,000

โครงการศูนย์วัสดุรีไซ
เคิล 3,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการสิงปฏิกูลและ
การกําจัดขยะมูลฝอย

3,000

โครงการส่งเสริมการ
ทํานําหมักชีวภาพ 3,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําปุ๋ยหมักจากขยะ 3,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มแม่บ้าน 2,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบทบาทสตรี 2,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2,000
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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

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน ศพด
.

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ
โครงการส่งเสริม
กิจการตลาด 2,000

โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสํานักงาน

โครงการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธร
รมาภิบาล
โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

โครงการส่งเสริมความ
รู้ในการมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิน
โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

1,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญ้า
แฝก

1,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน
โครงการส่งเสริม
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

2,000

โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร

2,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเทียว
ท้องถิน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน ศพด
.

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ 40,000 40,000

โครงการส่งเสริม
กิจการตลาด 2,000

โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในสํานักงาน 1,000 1,000

โครงการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธร
รมาภิบาล

1,000 1,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ในการมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิน

1,000 1,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ

1,000

โครงการส่งเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญ้า
แฝก

1,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน

1,000 1,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน

1,000 1,000

โครงการส่งเสริม
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

2,000

โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร

2,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเทียว
ท้องถิน

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

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครู ศพ
ด.

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลไร่โคก
โครงการส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็ก 1,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสินค้า 
OTOP

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาฯ
โครงการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้

โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 20,000

โครงการสํานักงาน
สวยสะอาด 3,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้สู่ผู้ปกครอง

โครงการหน่วยบริการ
เคลือนที
โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 3,000

โครงการแห่เทียนเนือง
ในวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการให้ความรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายสลากภัต 1,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาบุคลากร อปท.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครู ศพ
ด.

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลไร่โคก

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็ก 1,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสินค้า 
OTOP

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาฯ

387,860 387,860

โครงการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 5,000 5,000

โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 20,000

โครงการสํานักงาน
สวยสะอาด 3,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้สู่ผู้ปกครอง 3,000 3,000

โครงการหน่วยบริการ
เคลือนที 1,000 1,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 3,000

โครงการแห่เทียนเนือง
ในวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการให้ความรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีถวายสลากภัต 1,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาบุคลากร อปท.

100,000 100,000
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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

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

โครงการอบรมให้
ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ
โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการดูแลผู้
ป่วยจิตเวช

1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพเบืองต้น

1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านทันตกรรม 1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านโภชนาการ 1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย
โครงการอบรมให้
ความรู้และการป้องกัน
โรคติดต่ออุบัติใหม่

2,000

โครงการอบรมให้
ความรู้สิทธิและหน้าที
ของสตรี

2,000

โครงการอาสาสมัคร
จัดการขยะชุมชน 3,000

โครงการอุ้มลูกจูง
หลานเข้าวัดฟังธรรม 1,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

50,000 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ

3,000 3,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตาม
หลัก 3Rs

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการดูแลผู้
ป่วยจิตเวช

1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพเบืองต้น

1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านทันตกรรม 1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านโภชนาการ 1,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย

5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และการป้องกัน
โรคติดต่ออุบัติใหม่

2,000

โครงการอบรมให้
ความรู้สิทธิและหน้าที
ของสตรี

2,000

โครงการอาสาสมัคร
จัดการขยะชุมชน 3,000

โครงการอุ้มลูกจูง
หลานเข้าวัดฟังธรรม 1,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 200,000 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 80,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอืน 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองดูดฝุ่น

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ
จัดซือโต๊ะทํางาน เก้าอี
ทํางาน

จัดซือโต๊ะทํางานรูปตัว
แอล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 80,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 240,000

วัสดุกีฬา 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 50,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 421,565 421,565

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 100,000 170,000

วัสดุอืน 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 110,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 80,000 300,000 740,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 14,000 14,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ 204,800 204,800

จัดซือโต๊ะทํางาน เก้าอี
ทํางาน 26,700 26,700

จัดซือโต๊ะทํางานรูปตัว
แอล 5,800 5,800
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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

จัดซือถังดับเพลิง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก
จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลัง
กาย ม.4 99,800

จัดซือเครืองออกกําลัง
กาย ม.6 99,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
จากป้อมตํารวจ
ชุมชน-หอประปาหมู่
บ้าน (ช่องบ้านนาย
เสียม) หมู่ที 4

204,600

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางกิง เอียม
องอาจ หมู่ที 1

122,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือถังดับเพลิง 14,000 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 66,000 66,000

จัดซือเครืองพิมพ์มัลติ
ฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก 23,700 23,700

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 5,000 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลัง
กาย ม.4 99,800

จัดซือเครืองออกกําลัง
กาย ม.6 99,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 150,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 40,800 40,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล 32,900 32,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. 
จากป้อมตํารวจ
ชุมชน-หอประปาหมู่
บ้าน (ช่องบ้านนาย
เสียม) หมู่ที 4

204,600

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางกิง เอียม
องอาจ หมู่ที 1

122,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางกุหลาบ จันทร์
แก้ว หมู่ที 1

248,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายแกละ หมู่ที 3 335,700

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายส้มผิว สังข์
ทอง หมู่ที 1

225,400

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
ฝังท่อ และบ่อพัก หลัง
โรงเรียนบ้านแหลม
ทอง หมู่ที 4

333,600

ก่อสร้างทางระบายนํา
ในหมู่บ้าน หมู่ที 2 97,400

ก่อสร้างรัวสนามกีฬา
พร้อมปรับปรุงสนาม
กีฬา หมู่ที 6

403,800

ก่อสร้างรางระบายนํา
รูปตัวยู สายบ้านกวย
บน หมู่ที 2

406,800

ก่อสร้างหลังคาคลุม
เครืองออกกําลังกาย 
หมู่ที 6

139,900

จัดซือทีดินสาธารณะ 1,300,000

ซ่อมแซม ปรับปรุง
หรือก่อสร้างบ้านผู้ยาก
ไร้

100,000

ติดตังกระจกโค้งโพลี
คาร์บอเนต ภายใน
ตําบลไร่โคก หมู่ที 1 – 
หมู่ที 6

149,800

ติดตังสัญญาณไฟกระ
พริบ ชนิดเสาเหล็ก 
ตามแบบมาตรฐาน 
ฟพ.101/56

77,040

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ด้วยวิธีลาดยางแอ
สฟัลส์ติกสายคลองชล
ประทาน-บ้านนายอืน 
หมู่ที 3

356,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางกุหลาบ จันทร์
แก้ว หมู่ที 1

248,000

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายแกละ หมู่ที 3 335,700

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายส้มผิว สังข์
ทอง หมู่ที 1

225,400

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
ฝังท่อ และบ่อพัก หลัง
โรงเรียนบ้านแหลม
ทอง หมู่ที 4

333,600

ก่อสร้างทางระบายนํา
ในหมู่บ้าน หมู่ที 2 97,400

ก่อสร้างรัวสนามกีฬา
พร้อมปรับปรุงสนาม
กีฬา หมู่ที 6

403,800

ก่อสร้างรางระบายนํา
รูปตัวยู สายบ้านกวย
บน หมู่ที 2

406,800

ก่อสร้างหลังคาคลุม
เครืองออกกําลังกาย 
หมู่ที 6

139,900

จัดซือทีดินสาธารณะ 1,300,000

ซ่อมแซม ปรับปรุง
หรือก่อสร้างบ้านผู้ยาก
ไร้

100,000

ติดตังกระจกโค้งโพลี
คาร์บอเนต ภายใน
ตําบลไร่โคก หมู่ที 1 – 
หมู่ที 6

149,800

ติดตังสัญญาณไฟกระ
พริบ ชนิดเสาเหล็ก 
ตามแบบมาตรฐาน 
ฟพ.101/56

77,040

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ด้วยวิธีลาดยางแอ
สฟัลส์ติกสายคลองชล
ประทาน-บ้านนายอืน 
หมู่ที 3

356,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขต
ไฟฟ้าหมู่ที 5 500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 75,000

รวม 5,826,400 986,800 7,000 586,600 112,000 6,471,640 124,000 306,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขต
ไฟฟ้าหมู่ที 5 500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 10,000 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 660,000 735,000

รวม 3,316,185 75,000 9,688,375 27,500,000
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