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381,680

60,00024,000

357,120216,000

150,000

150,000

110,900

42,000

272,760

คาเชาบาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนอืน่

เงินคาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก

สํารองจาย

เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกนั
สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รายจายตามขอผูกพนั
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คาเชาบาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนอืน่

เงินคาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก

สํารองจาย

เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกนั
สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รายจายตามขอผูกพนั
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17,930

5,000

5,000

20,000

50,000100,000

โครงการจัดการแขง
ขันกีฬา/กรีฑาเยาวชน
ตานยาเสพตดิ

โครงการคัดเลือกแมดี
เดน

โครงการคัดเลือกพอดี
เดน

โครงการครอบครัว
อบอุน

โครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ หางไกลยา
เสพติด

โครงการ อปท.อําเภอ
บานลาดสัญจร

โครงการ อบต.ไรโคก
เปดประตูสูประชาคม
อาเซียน

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

โครงการ Big 
Cleaning Day

โครงการ 1 ความคุม
คา 1 สาธารณ
ประโยชน

คาเดินทางไปราชการ

คาใชจายในการเดนิ
ทางไปราชการ

คาเ ดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ

คาตอบแทนการปฏิบัตงิาน
นอกเวลาราชการ
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โครงการจัดการแขง
ขันกีฬา/กรีฑาเยาวชน
ตานยาเสพตดิ

โครงการคัดเลือกแมดี
เดน

โครงการคัดเลือกพอดี
เดน

โครงการครอบครัว
อบอุน

โครงการครอบครัว
คุณธรรมฯ หางไกลยา
เสพติด

โครงการ อปท.อําเภอ
บานลาดสัญจร

โครงการ อบต.ไรโคก
เปดประตูสูประชาคม
อาเซียน

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

โครงการ Big 
Cleaning Day

โครงการ 1 ความคุม
คา 1 สาธารณ
ประโยชน

คาเดินทางไปราชการ

คาใชจายในการเดนิ
ทางไปราชการ

คาเ ดินทางไปราชการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ

คาตอบแทนการปฏิบัตงิาน
นอกเวลาราชการ
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60,000
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200,000

โครงการจัดทําฐาน
ขอมูลพื้นฐานตําบล

โครงการจัดทําขอ
บัญญัติตําบลฯ

โครงการจัดทํา ขอ
บัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

โครงการจัดซื้อหนังสอื
พิมพ

โครงการจัดงานสบื
สานประเพณีวัน
สงกรานต

โครงการจัดงานวันรกั
ผูสูงอายุ

โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ

โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ

โครงการจัดงานวันเดก็
แหงชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีไทยทรงดํา

โครงการจัดงานเทศน
มหาชาติ

โครงการจัดงานทําบญุ
ลานตากขาว

โครงการจัดงานทําบญุ
กลางบาน

โครงการจัดกิจกรรม
วันปยมหาราช

โครงการจัดกิจกรรม
ยอนรอยหลวงปูแกว

โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาตําบลไรโคก
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โครงการจัดทําฐาน
ขอมูลพื้นฐานตําบล

โครงการจัดทําขอ
บัญญัติตําบลฯ

โครงการจัดทํา ขอ
บัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2560

โครงการจัดซื้อหนังสอื
พิมพ

โครงการจัดงานสบื
สานประเพณีวัน
สงกรานต

โครงการจัดงานวันรกั
ผูสูงอายุ

โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ

โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ

โครงการจัดงานวันเดก็
แหงชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีไทยทรงดํา

โครงการจัดงานเทศน
มหาชาติ

โครงการจัดงานทําบญุ
ลานตากขาว

โครงการจัดงานทําบญุ
กลางบาน

โครงการจัดกิจกรรม
วันปยมหาราช

โครงการจัดกิจกรรม
ยอนรอยหลวงปูแกว

โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาตําบลไรโคก
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60,000

5,000
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โครงการบริการเชิงรุก
เพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการธนาคารขยะ
เปนศูนย และการคัด
แยกขยะ

โครงการทําบุญบาน
ไกลไปไหวพระ

โครงการถนนสวยดวย
ชาวไรโคกรวมใจ

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการชุมชน/หมู
บานนาอยู

โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขัน

โครงการจัด
นิทรรศการเผยแพรผล
งาน อบต.ไรโคก

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ อบต.ไรโคก

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน
ประจําป

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลสามป

โครงการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสิน

โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานประจาํ
ป
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150,000150,000
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โครงการบริการเชิงรุก
เพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการธนาคารขยะ
เปนศูนย และการคัด
แยกขยะ

โครงการทําบุญบาน
ไกลไปไหวพระ

โครงการถนนสวยดวย
ชาวไรโคกรวมใจ

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการชุมชน/หมู
บานนาอยู

โครงการจุดบริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขัน

โครงการจัด
นิทรรศการเผยแพรผล
งาน อบต.ไรโคก

โครงการจัดทําวารสาร
สัมพันธ อบต.ไรโคก

โครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน
ประจําป

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลสามป

โครงการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสิน

โครงการจัดทําแผน
จัดการความรู

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานประจาํ
ป
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1,000

5,000

5,000

10,000

1,000

1,000

1,000

โครงการเยี่ยมบานยาม
เยน็

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการโภชนาการ
สมวัย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม OTOP

โครงการฝกอบรมการ
ทําปุยชีวภาพ

โครงการฝกอบรม 
อปพร.และทบทวน
แผนปองกันภัยฝาย
พลเรือน

โครงการปองกันพษิ
สุนัขบา

โครงการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

โครงการปรับปรงุ
ภารกิจ

โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อบต.

โครงการประชมุ
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน

โครงการประชมุ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมูบาน

โครงการประชา
สัมพันธและเคลื่อนที่
จัดเก็บภาษี

โครงการบําเพญ็
ประโยชนเพือ่
สาธารณะ
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โครงการเยี่ยมบานยาม
เยน็

โครงการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการโภชนาการ
สมวัย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม OTOP

โครงการฝกอบรมการ
ทําปุยชีวภาพ

โครงการฝกอบรม 
อปพร.และทบทวน
แผนปองกันภัยฝาย
พลเรือน

โครงการปองกันพษิ
สุนัขบา

โครงการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

โครงการปรับปรงุ
ภารกิจ

โครงการปรับปรุงประ
สิทธิภาพเว็บไซต

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน อบต.

โครงการประชมุ
ประชาคมตําบล
บูรณาการจัดทําแผน

โครงการประชมุ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาหมูบาน

โครงการประชา
สัมพันธและเคลื่อนที่
จัดเก็บภาษี

โครงการบําเพญ็
ประโยชนเพือ่
สาธารณะ
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3,000

50,000
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โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกลุมสตรี

โครงการสงเสริมแนว
พระราชดําริ อนุรักษ
ฝายแมว

โครงการสงเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญา
แฝก

โครงการสงเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ์

โครงการสงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษฯ

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ

โครงการศูนยสามวยั

โครงการศูนยเฉพาะ
กิจปองกันอุบัติเหตุ-
อุบัติภัยทางถนน

โครงการรณรงค
ปองกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอื่นๆ

โครงการรณรงค
ปองกันโรคเอดส

โครงการรณรงค
ปองกันโรคไขเลือด
ออก

โครงการรณรงค
ปองกันยาเสพตดิ

โครงการเยี่ยมผูรับเบีย้
ยังชีพภายในตําบลไร
โคก
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296,800296,800

20,000

5,000

5,000

5,000

10,000

50,00050,000

5,000

10,00010,000

20,00020,000

5,0005,000

3,000

50,000

1,000

5,000

โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกลุมสตรี

โครงการสงเสริมแนว
พระราชดําริ อนุรักษ
ฝายแมว

โครงการสงเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกหญา
แฝก

โครงการสงเสริมแนว
พระราชดําริ ปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ์

โครงการสงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษฯ

โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ

โครงการศูนยสามวยั

โครงการศูนยเฉพาะ
กิจปองกันอุบัติเหตุ-
อุบัติภัยทางถนน

โครงการรณรงค
ปองกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัยอื่นๆ

โครงการรณรงค
ปองกันโรคเอดส

โครงการรณรงค
ปองกันโรคไขเลือด
ออก

โครงการรณรงค
ปองกันยาเสพตดิ

โครงการเยี่ยมผูรับเบีย้
ยังชีพภายในตําบลไร
โคก
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20,000

20,00050,000

5,000

3,000

5,000

5,000

1,000

5,000

20,000

48,000

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการเอกสารขาว
ประชาสัมพันธ

โครงการอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม

โครงการอบรมให
ความรู พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัตงิาน
และสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาบุคลากร

โครงการอนุรักษ
ประเพณีถวายสลากภตั

โครงการแหเทียนเนือ่ง
ในวันเขาพรรษา

โครงการหนาบานนา
มอง

โครงการหนวยบริการ
เคลื่อนที่

โครงการเสริมสราง
ความรูสูผูปกครอง

โครงการสํานักงาน
สวยสะอาด

โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว

โครงการสรางความ
เขมแข็งของชมรมผูสูง
อายุ
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100,00060,00020,000

40,00040,000

20,00020,000

160,00070,00020,000

3,0003,000

5,000

3,0003,000

50,00050,000

200,000200,000

3,000

5,000

5,000

1,000

3,0003,000

5,000

20,000

48,000

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการเอกสารขาว
ประชาสัมพันธ

โครงการอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม

โครงการอบรมให
ความรู พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัตงิาน
และสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาบุคลากร

โครงการอนุรักษ
ประเพณีถวายสลากภตั

โครงการแหเทียนเนือ่ง
ในวันเขาพรรษา

โครงการหนาบานนา
มอง

โครงการหนวยบริการ
เคลื่อนที่

โครงการเสริมสราง
ความรูสูผูปกครอง

โครงการสํานักงาน
สวยสะอาด

โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว

โครงการสรางความ
เขมแข็งของชมรมผูสูง
อายุ
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40,000

10,000

238,000

200,000

30,000

5,000

200,000138,200

80,000

75,000

40,000

150,000

จัดซื้อครุภัณฑกอสราง 
เครื่องตัดคอนกรีต

ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อโตะประชุม
พรอมเกาอี้ประชุม

จัดซื้อโตะทํางาน เกาอี้
ทํางาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศชนิดแขวน 
ขนาด 24000 BTU

ครุภัณฑสํานักงาน

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณยี

คาไฟฟา

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอื่น

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุกีฬา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
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90,00090,000

50,00050,000

60,00040,00010,000

66,00066,000

20,00020,000

20,00020,000

438,000200,000

92,00092,000

9,5009,500

200,000

175,000110,00035,000

25,00020,000

338,200

30,00030,000

454,290454,290

80,000

50,00020,00030,000

75,000

240,000200,000

170,00020,000

จัดซื้อครุภัณฑกอสราง 
เครื่องตัดคอนกรีต

ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อโตะประชุม
พรอมเกาอี้ประชุม

จัดซื้อโตะทํางาน เกาอี้
ทํางาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศชนิดแขวน 
ขนาด 24000 BTU

ครุภัณฑสํานักงาน

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณยี

คาไฟฟา

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอื่น

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุกีฬา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
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310,900

401,600

131,800

40,000

100,00030,000

100,000

100,000

กอสรางปายศนูย
พัฒนาเด็กเล็กบานนา
น้ําพุ ตําบลไรโคก 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

กอสรางถนน คสล.สาย
บานนายสมัย ชาวไทย 
หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล.สาย
คันคลองชลประทาน 
จากศาลาบน-บานนาย
เมฆ หมูที่ 5

กอสรางตอเติมอาคาร
ที่ทําการ อบต.ไรโคก

กอสรางกําแพงกันดิน
พังทลาย สวน
สาธารณะ ม.3

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

จัดซื้อจอรับภาพ

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร

ครุภัณฑโฆษณาและเผย
แพร

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
ศพด. ตําบลไรโคก

ครุภัณฑอ่ืน

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง

ครุภัณฑการเกษตร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย หมูที่ 2

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย หมูที่ 1

ครุภัณฑกีฬา
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22,30022,300

310,900

401,600

140,300140,300

131,800

10,00010,000

39,00039,000

80,00080,000

40,000

230,00090,00010,000

100,000

100,000

กอสรางปายศนูย
พัฒนาเด็กเล็กบานนา
น้ําพุ ตําบลไรโคก 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

กอสรางถนน คสล.สาย
บานนายสมัย ชาวไทย 
หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล.สาย
คันคลองชลประทาน 
จากศาลาบน-บานนาย
เมฆ หมูที่ 5

กอสรางตอเติมอาคาร
ที่ทําการ อบต.ไรโคก

กอสรางกําแพงกันดิน
พังทลาย สวน
สาธารณะ ม.3

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

จัดซื้อจอรับภาพ

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร

ครุภัณฑโฆษณาและเผย
แพร

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 
ศพด. ตําบลไรโคก

ครุภัณฑอ่ืน

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง

ครุภัณฑการเกษตร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย หมูที่ 2

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย หมูที่ 1

ครุภัณฑกีฬา
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56,800

310,700

116,800

92,300

66,500

100,000

216,700

156,000

122,200

68,400

คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดนิ

ปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนา
น้ําพุ ตําบลไรโคก

ปรับปรุงภูมิทัศนและ
ปลูกหญาสนามกฬีา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพุ ตําบลไร
โคก

ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณตูยาม อปพร.
หมูที่ 4

ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนน คสล.ภายในหมู
บาน ม.2

ติดตั้งสัญญาณไฟกระ
พริบตามมาตรฐาน 
ฟพ.101/56 ชนิดเสา
เหล็ก

ติดตั้งปายจราจรชนดิ
ตางๆ ภายในตําบลไร
โคก หมูที่ 1 - หมูที่ 6

ติดตั้งกระจกโคงโพลี
คารบอเนต ภายใน
ตําบลไรโคก หมูที่ 1 - 
หมูที่ 6

ซอมแซม ปรับปรุง
หรือกอสรางบานทอง
ถิ่นไทย เทิดไทองค
ราชันฯ

กอสรางอาคารเอนก
ประสงค ม.3

กอสรางลานกีฬา ม.6

กอสรางรั้วรอบสนาม
ฟุตซอล ม.2

กอสรางฝารางระบาย
น้ํา คสล.สายบานนา
น้ําพุ หมูที่ 3
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310,700

116,800
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คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดนิ

ปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนา
น้ําพุ ตําบลไรโคก

ปรับปรุงภูมิทัศนและ
ปลูกหญาสนามกฬีา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาน้ําพุ ตําบลไร
โคก

ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณตูยาม อปพร.
หมูที่ 4

ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนน คสล.ภายในหมู
บาน ม.2

ติดตั้งสัญญาณไฟกระ
พริบตามมาตรฐาน 
ฟพ.101/56 ชนิดเสา
เหล็ก

ติดตั้งปายจราจรชนดิ
ตางๆ ภายในตําบลไร
โคก หมูที่ 1 - หมูที่ 6

ติดตั้งกระจกโคงโพลี
คารบอเนต ภายใน
ตําบลไรโคก หมูที่ 1 - 
หมูที่ 6

ซอมแซม ปรับปรุง
หรือกอสรางบานทอง
ถิ่นไทย เทิดไทองค
ราชันฯ

กอสรางอาคารเอนก
ประสงค ม.3

กอสรางลานกีฬา ม.6

กอสรางรั้วรอบสนาม
ฟุตซอล ม.2

กอสรางฝารางระบาย
น้ํา คสล.สายบานนา
น้ําพุ หมูที่ 3
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299,000100,0004,298,100201,9301,019,00025,0001,586,200725,660

40,000

90,000

200,000

100,00040,000

269,600

370,000

180,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายอ่ืน

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สนามกีฬา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้าํพุ 
ตําบลไรโคก

คาติดตั้งระบบไฟฟาและ
อุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพรอมการกอสราง
หรือภายหลังการกอสราง

บํารุงรักษาและปรบั
ปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

ถมดินที่สาธารณะ ม.6

คาถมดนิ

จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระ
เก็บน้ําประปา

จัดซื้อที่ดินเพื่อขยาย
ระบบผลิตน้ําประปา
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200,000

170,00030,000

269,600

370,000

180,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายอ่ืน

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สนามกีฬา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาน้าํพุ 
ตําบลไรโคก

คาติดตั้งระบบไฟฟาและ
อุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพรอมการกอสราง
หรือภายหลังการกอสราง

บํารุงรักษาและปรบั
ปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

ถมดินที่สาธารณะ ม.6

คาถมดนิ

จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดสระ
เก็บน้ําประปา

จัดซื้อที่ดินเพื่อขยาย
ระบบผลิตน้ําประปา




