
400,000 400,000

20,000 20,000

24,313,200 24,313,200

8,949,600 8,949,600

198,000 198,000

1,570,000 1,570,000

1,510,000 1,510,000

240,000 240,000

20,000 20,000

440,000 440,000
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

เบ้ียยังชีพความพิการ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินส ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับจราจร ท่ี

ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น

 สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายจราจร

 กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ กรวยจราจร แผงก้ัน

จราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เส้ือ

จราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดต้ังระบบ

หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถ่ินหรือ พ้ืนท่ีปี พ.ศ. 

2565
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10,000 10,000

556,320 556,320

48,000 48,000

48,000 48,000

95,040 95,040

3,781,320 3,781,320

9,001,060 4,282,480 1,301,540 1,109,060 3,093,200 19,498,840

45,720 60,000 12,000 24,000 165,720

294,000 42,000 42,000 42,000 42,000 504,000

2,922,060 795,920 2,642,000 272,320 962,960 8,160,020

152,400 48,000 288,000 18,000 48,000 590,400

210,000 210,000

320,000 100,000 600,000 1,020,000

40,000 50,000 10,000 105,000

998,000 240,000 120,000 48,000 500,000 1,966,000

110,000 70,000 20,000 10,000 100,000 320,000

120,000 120,000

งบกลาง งบกลาง

เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต าบลไร่น้อย

งบบุคลากร

เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก

สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 711,500

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน
24,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 564,760

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000

เงินวิทยฐานะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/

ลูกจ้างประจ า
10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
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100,000 100,000

180,000 180,000

366,000 366,000

96,000 96,000

90,000 90,000

2,000 2,000

50,000 50,000
120,000 75,000 195,000

100,000 100,000

100,000 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด,

 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินใน

สถานท่ีราชการ ฯลฯ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือช่วยงานท า

ความสะอาดอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลไร่น้อย จ านวน 2 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือช่วยงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยงานบันทึกข้อมูล

ส าหรับส านักงานปลัดและกองช่าง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลไร่น้อย

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานขับ

รถยนต์ส่วนกลาง ส านักปลัด หมายเลขทะเบียน นข 

7035 อุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดท าระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.ไร่น้อย
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือแผนพัฒนาท้องถ่ิน,
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนฝึกอบรม และค่าธรรมเนียม

ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม
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10,000 10,000

20,000 20,000

150,000 150,000

150,000 150,000

100,000 100,000

1,500,000 1,500,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ในองค์กร ประจ าปี 2565 ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไร่น้อย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และ

ระดับต าบล เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า/ทบทวนเพ่ิมเติม

หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือเวที

ประชาคมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถ่ิน ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่พนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตท่ีสาธารณะประโยชน์

ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสา

ธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-19 ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด

 (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ัง

ใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) รวมท้ังการประชาสัมพันธ์

รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบ

ถึงสิทธิและหน้าท่ี และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
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150,000 150,000

400,000 30,000 150,000 500,000 30,000 300,000 1,430,000

20,000 20,000

100,000 100,000

5,000 5,000

5,000 5,000

400,000 400,000

15,000 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

 ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถ่ิน, พนักงาน

ส่วนต าบล, พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างท่ัวไป สังกัดส านักปลัด อบต.ไร่น้อย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินการจัดท าป้ายช่ือ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการด าเนินการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อาชญากรรม ตามสถานศึกษา พนักงานส่วนต าบล 

และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล

ไร่น้อย

โครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและ

อพยพหนีภัย และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล ครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีต าบลไร่น้อย

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยงาน

กีฬาและนันทนาการ  ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเด็ก

เล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าจ้างเหมาบริการผูกผ้าและซักผ้าประดับอาคาร

สถานท่ี , ร้ัวส านักงาน
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5,000 5,000

171,700 171,700

20,000 20,000

10,000 10,000

10,000 10,000

5,000 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเอกสารถ่ายเอกสารการจัดท า

คู่มือ,จัดท าแผนการศึกษาฯลฯ

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์ในความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไร่น้อย จ านวน 101 คน อัตราคน

ละ 1,700 บาท ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจัดสถานท่ี,ค่าวัสดุ

อุปกรณ์,และอ่ืน ๆ ฯลฯ เน่ืองในงานส่งเสริม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์ ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม และศาสนา ตามโครงการจัดท า

ฐานข้อมูลทางศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนาในพ้ืนท่ี

ต าบลไร่น้อย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจจัดเก็บ

ข้อมูล,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่าของสมนาคุณ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมและศาสนา ตามโครงการ การมีส่วนร่วม 

ในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาและการ

ปฏิบัติธรรมในวันพระ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

สถานท่ี ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ค่าวิทยากร,ค่าของสมณาคุณ

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ
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10,000 10,000

20,000 20,000

10,000 10,000

20,000 20,000

50,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมและศาสนา ตามโครงการ ส่งเสริม

ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านและปราชญ์ชุมชน เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมและศาสนา ตามโครงการฝึกทบทวนภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน หมอพราหมณ์สู่ขวัญตามแบบวิถีคน

ในชุมชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี,ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ

เยาวชน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายผู้น าเยาวชน ,กิจกรรม

คาราวานเสริมสร้างเด็ก ,กิจกรรมหน่ึงต าบลหลาย

เด็กดี เป็นต้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร , 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดสถานท่ี,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล,ค่าของ

สมนาคุณ,ค่าเคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก และค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่พนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม อบต.ไร่น้อย ส าหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง,ค่า

พาหนะ,ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ
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50,000 50,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่ง

เสด็จ หรือเก่ียวเน่ืองกับการรับ-ส่งเสด็จ 

พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เช่น

 ผูกผ้าประดับตกแต่งสถานท่ี จัดซ้ือธงชาติธง

สัญลักษณ์ประจ าพระองค์ ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์

 ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลัง

กาย ของประชาชนในชุมชน,นักเรียน เด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลไร่น้อย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าใช้จ่ายในโครงการ English For Kids ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยท้ัง 4 แห่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานท่ี,ค่า

วิทยากรค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่า

วัสดุอุปกรณ์ และค่าเอกสารต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม

 ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง และจัด

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการ

สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่

น้อย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ 
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10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

50,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทาง

วิชาการระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือจ่าย

เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

 ท่ีจ าเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดท าแผนการเรียนรู้

(แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย,การผลิตส่ือ

สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย หรือการจัดการ

ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับ

ครูผู้ ดูแลเด็กจ านวน 4 แห่ง

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กปฐมวัย 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองในการป้องกันและลด

ความเส่ียงของการจมน้ าในเด็กปฐมวัย ท้ัง 4 แห่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง ๆ และ

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

 ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม อบต.ไร่น้อย
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519,645 519,645

16,340 16,340

11,400 11,400

7,600 7,600

7,600 7,600

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโดยจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 4 ศูนย์ ในเขต

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย

 จ านวน 101 คน อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 245 

วัน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพ่ือสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป อัตราคนละ 430 

บาท/ปี จ านวน 38 คน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพ่ือสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป อัตราคนละ 300 บาท/ปี 

จ านวน 38 คน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพ่ือสนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3 

ขวบข้ึนไป อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 38 คน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพ่ือสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 

3 ขวบข้ึนไป อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 38 คน
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30,000 30,000

10,000 10,000

100,000 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินปรับปรุงค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก กรณีเด็กเพ่ิมในระหว่างภาคเรียน และกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้บันทึกข้อมูลในระบบ 

(Local Education Center information system 

LEC) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลไร่น้อย จ านวน 4 ศูนย์

ค่าก าจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย

เพ่ือควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ

อนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน

เขตต าบลไร่น้อย

ค่าจ้างเหมาแรงงาน ช่วยงานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลฯลฯ

ค่าใช้จ่ายโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รณรงค์,แผนพับใบปลิว ฯลฯ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดต้ังธนาคารขยะในชุมชนท้ัง

 19 หมู่บ้าน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ก าจัดขยะในท่ีหรือ

สาธารณะ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม

โรคติดต่อในชุมชน
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100,000 100,000

10,000 10,000

100,000 100,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ 

ถนนน่ามอง(บ๊ิกคลีนน่ิงเดย์ 19 หมู่บ้านในต าบลไร่

น้อย)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรม 5ส. ภายในท่ีท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ “ดูแลผู้ถูก

กักตัวพร้อมเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019” ในการดูแลผู้ป่วย,จัดหา

สถานท่ีศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด,จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

 ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ “รณรงค์ลด

การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก”

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ “สร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าฟ้ืนฟูป่า ควบคุม

มิลพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม”

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ “อบรมการ

บ าบัดน้ าเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน”

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ “อบรม

ส าหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการ

ตลาด”
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20,000 20,000

50,000 50,000

10,000 10,000

50,000 50,000

50,000 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ “อบรม

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 

“การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไร่น้อย”

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 

“รณรงค์สร้างจิตส านึกในการช่วยกันรักษาความ

สะอาดและส่ิงแวดล้อม”

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 

“ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง”

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมก าจัดผักตบชวา และวัชพืช ณ 

บริเวณแหล่งน้ า คูคลองท่ีมีผักตบชวาในพ้ืนท่ีต าบล
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30,000 30,000

70,000 70,000

10,000 10,000

10,000 10,000

5,000 5,000
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ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่พนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม อบต.ไร่น้อย ส าหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง,ค่า

พาหนะ,ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

 ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองสาธารณสุขและ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ต าบลไร่น้อย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ 

“ระลึกคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ” ต าบลไร่

น้อย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างร้ัว

ครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียงสารเคมี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาสต าบลไร่น้อย
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50,000 50,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก

ครอบครัวทุกช่วงวัย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการท าแหนมเห็ดนางฟ้า

 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยการสานตะกร้าด้วยเส้น

พลาสติก ประจ าปีงบประมาณ 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ต าบลไร่น้อย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการใช้

สมาร์ทโฟนเพ่ือธุรกิจออนไลน์

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการ

ตัดผมผู้หญิงและผู้ชาย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการท า

กล้วยฉาบและกล้วยเบรคแตก

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 “หลักสูตรการท าขนมต้มและ

การท าขนมไข่หงส์”
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10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

40,000 40,000

573,690 573,690

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 “หลักสูตรการท าขนมเปียกปูน

ใบเตยกะทิสด”

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 “หลักสูตรการท าเต้าหู้นมสด 

และสลัดโรลพร้อมน้ าสลัด”

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่พนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม อบต.

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

 ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

อบต.ไร่น้อย

ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลช่วยงานกองช่าง , จ้าง

เหมาบริการเคร่ืองจักรก่อสร้าง ช่วยงานกองช่างใน

การบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม , จ้างออกแบบส าหรับ

ใช้งานในกิจการ อบต.ไร่น้อย , จ้างบุคคล กลุ่มคน 

เพ่ือกิจการ อบต.ไร่น้อย ฯลฯ
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50,000 50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

10,000

10,000

102,000

100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่พนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองช่าง อบต.ไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ตรวจสอบ

คุณภาพมลพิษทางอากาศ ตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือ

ความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลไร่น้อย ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

 ของพนักงาน่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองช่าง อบต.ไร่น้อย

ค่าจ้างเหมาบริการในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

10,000

ค่าจ้างเหมาบริการในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้า

10,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานการเกษตร 102,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบท่ีท า

การ อบต.ไร่น้อย
100,000
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10,000

10,000

5,000

10,000

10,000

10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลไร่น้อย บริการ

ประชาชนเคล่ือนท่ี เก่ียวกับงานให้ค าปรึกษาด้าน

การเกษตร เช่น การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการปลูกพืช

 ฯลฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายพันธ์ุพืชสู่ชุมชน 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเน่ืองมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี 

และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า

แฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ)

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์และพันธ์ุกล้าไม้เพ่ือ

ปลูกในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ฯลฯ

10,000
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10,000

20,000

10,000

10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน หมู่ท่ี 13 

บ้านทุ่งส าราญ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่พนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน,พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร 

อบต.ไร่น้อย ส าหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง,ค่าพาหนะ,ค่า

เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ต าบลไร่น้อย 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงไส้เดือนก าจัดขยะอินทรีย์ เพ่ือ

ผลิตมูลไส้เดือน
10,000
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10,000

10,000

300,000 90,000 30,000 40,000 70,000 560,000
20,000 500,000 520,000

100,000 980,855 50,000 1,130,855
30,000 30,000

250,000 10,000 50,000 2,000,000 20,000 200,000 2,530,000
30,000 30,000

130,000 50,000 50,000 240,000
50,000 50,000
60,000 200,000 260,000

545,000 665,000
105,000 105,000

200,000 200,000
50,000

650,000 50,000 700,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย

ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา 

วรขัตติยราชนารี ตามอ านาจหน้าท่ีในการป้องกัน

และป้องกันและระวังโรคติดต่อในเขตพ้ืนท่ีต าบลไร่

น้อย

10,000

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

 ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร

 อบต.ไร่น้อย

10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
วัสดุอ่ืน
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร 50,000

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
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50,000 15,000 65,000
25,000 25,000

100,000 50,000 150,000

75,000 75,000
20,000 20,000
20,000 20,000
95,000 95,000
15,000 15,000
14,000 14,000
17,500 17,500

10,000 10,000

15,200 15,200

11,000 11,000

8,500 8,500

งบด าเนินงาน

ค่า

สาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 100 ตัว
จัดซ้ือชุดเคาท์เตอร์งานบริการ จ านวน 1 ชุด
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน 5 ฟุต จ านวน 4
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ชนิดรางเล่ือน
จัดซ้ือโต๊ะท างานเอนกประสงค์ จ านวน 2 ชุด
จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว
จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 น้ิว จ านวน 5 ตัว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงล าโพงเคล่ือนท่ี ก าลังวัตต์ 1500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร เป็นราคาพร้อม

อุปกรณ์ สามารถดูดฝุ่นและน้ า จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว 

ชนิดใช้เคร่ืองยนต์แบบมือถือ ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1

 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 

21 ซีซี ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดตัดสามารถใช้ได้

 2 ด้าน จ านวน 1 ตัว

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดไม่ต่ ากว่า 7 คิวบิกฟุต ฉลาก

ประสิทธิภาพเบอร์ 5 จ านวน 1 ตู้ (ส าหรับใช้ใน

ราชการและแช่น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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20,000 20,000

34,000 34,000

32,000 32,000

12,000 12,000

27,000 27,000

280,000 280,000

5,000 5,000

8,000 8,000

27,800 27,800

8,000 8,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ต แบบท่ี 2 จ านวน 1 
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

 แบบท่ี 2  จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์สนาม

จัดซ้ือเต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร ส าหรับใช้ในกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย และบริการ

สาธารณะ จ านวน 10 หลัง

จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงส าหรับบันทึกช่วยจ า หรือ

บันทึกการประชุมบทสัมภาษณ์หรือการบรรยาย

ต่าง ๆ  จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์อ่ืน

จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดสายสะพายหลัง จ านวน 2 

เคร่ือง

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืน

หรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตู้
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน

 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ช้ัน จ านวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณภูมิศรีษะ และฝ่ามือแบบอัตโนมัติ

 จ านวน 19 เคร่ือง

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 

บาท

จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือชุดล าโพงเคล่ือนท่ี จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์(ต้ังโต๊ะ) All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเอนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว
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ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ารวจ

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดระยะ (ระบบดิจิตอล) จ านวน 2 
ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะ จ านวน 3 อัน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์(ต้ังโต๊ะ) ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว) จ านวน 2 ชุด

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 4 

เคร่ือง

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 5,990

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างานพนักงาน จ านวน 3 ตัว 10,470
ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารเต้ียบานปิด จ านวน 1 ตัว 1,990
ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารสูงบานเปิด จ านวน 1 ตัว 2,990
ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 12,900
ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 3 ตัว 19,770

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซม ในการ

ด าเนินศูนย์พักคอยดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชนต าบลไร่

น้อย ฯลฯ เพ่ือเตรียมรองรับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 ก่อนน าส่งโรงพยาบาล

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายซอย

หลังวัด) หมู่ 7 บ้านนาเยีย ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

490,000
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ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สายบ้าน

นายสวาท) หมู่ 7 บ้านนาเยีย ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

194,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และงานวางท่อ คสล.

พร้อมบ่อพักฝาปิดตระแกรงเหล็กสายภายในหมู่บ้าน

(ซอยเสียงหวาน) หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1,249,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และงานวางท่อ คสล.

สายข้างอาคารผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

148,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปท่ีพักสงฆ์มหา

มงคล หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย ต าบลไร่น้อย   อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

373,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสัมฤทธ์ิ มาเฉลิม

 หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง
490,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนวลจันทร์  

ผลพันธ์ หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

95,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายด ารงค์  ศรี

เนตร หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

330,000
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ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญล้อม 

ลายกนก หมู่ท่ี 10 บ้านนามึน ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

196,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอ่อนจันทร์ 

 สระประไพ หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

245,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(ซอย

จันทร์กอง) หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

215,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

ข้างวัดป่าบ้านไร่น้อย) หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย  ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

247,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

ซอยบ้านช่างหน่อย) หมู่ท่ี 6 บ้านบาก ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

281,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

ซอยบ้านแม่สาย ชนะสิงห์) หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์

ทอง ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

279,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

ซอยพ่อจ าลอง) หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์ทอง ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

245,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

ซอยพ่อใหญ่รังสรรค์) หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์ทอง 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

225,000



วันท่ีพิมพ์ : 27/4/2565  10:14:45 หน้า : 1/1

240,000

196,000

117,000

1,187,000

178,000

464,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

ซอยยางเทิงรีสอร์ท) หมู่ท่ี 5 บ้านยางเทิง ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

240,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

ซอยร่มเย็น) หมู่ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์ทอง ต าบลไร่น้อย

 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

196,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

นายวิชาญ จินานันท์) หมู่ท่ี 8 บ้านไร่น้อย  ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

117,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านค าพ่อปลา-บ้านไร่น้อย) หมู่ท่ี 9 บ้าน ค าพ่อปลา

 ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

1,187,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านคุณหมออุทัย) หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง ต าบล

ไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

178,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านนางพัชรี โสละดี) หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

464,000
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ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านนายไกรวัลย์ ค าหล่อ) หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

100,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านนายฉุย ศุภสุข)หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งส าราญ ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

490,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านนายปรเมศร์ จิตรสง่า) หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

125,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านนายปุ๊ งามพงษ์) หมู่ท่ี 3 บ้านปลาดุก ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1,480,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านนายพันธ์ ข้อนอก) หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

125,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านนายมานิตย์ นรเจริญ) หมู่ท่ี 17 บ้านแคนค า 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

122,000
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ส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

บ้านพ่อไพรวรรณ) หมู่ 7 บ้านนาเยีย ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

204,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

โรงกาแฟเก่า)หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

490,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

สวนนางสาวพนารัตน์  สิทธิจินดา)  หมู่ท่ี 10 บ้านนา

มึน ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

499,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

หนองมะเขือ)หมู่ท่ี 6 บ้านบาก ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

491,000

โครงการก่อสร้างถนน คสลและงานวางท่อ คสล.

พร้อมบ่อพักฝาปิดตระแกรงเหล็กสายบ้านต าแย-นา

ควาย(ข้างกองบิน 21) หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

435,000

โครงการก่อสร้างถนนดิน(บดอัดแน่น)สายนาพ่ออุทิศ 

 จูงพงษ์ หมู่ท่ี 4 บ้านยางลุ่ม ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

270,000
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96,000

213,000

150,000

1,495,000

425,000

1,935,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน(ทาง

ไปบ้านนายค าภู วงศ์คูณ) หมู่ท่ี 6 บ้านบาก ต าบลไร่

น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

96,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน(ทาง

ไปบ้านนายวงศ์ ชวนช่ืน) หมู่ท่ี 6         บ้านบาก 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

213,000

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน หมู่

ท่ี 7 บ้านนาเยีย ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

150,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน  (ซอยเจเจไปบ่อ

ตกกุ้ง) หมู่ท่ี 2 บ้านนาเมือง ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1,495,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน  (สายหอพัก 

M.W.) หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

425,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (12 สิงหา ซอย 4)

 หมู่ท่ี 18 บ้านนิคมพัฒนา ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1,935,000
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288,000

414,000

270,000

587,000

1,124,000

302,000

867,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ซ.ราชพัสดุ 11) 

หมู่ท่ี 17 แคนค า ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

288,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ซ.ราชพัสดุ 7) 

หมู่ท่ี 17 แคนค า ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

414,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ซอยคุ้มมะลิ) หมู่

ท่ี 2 บ้านนาเมือง ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

270,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ทางไปวัดป่าเทพ

กิตติมุณี) หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

587,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายศิริ

ชัย พัดพรม) หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม ต าบลไร่น้อย 

1,124,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนาย

สมพงษ์ แสนทวีสุข) หมู่ท่ี 11 บ้านพุทธนิคม ต าบล

302,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (หน้าบ้านนายโอ๋) 

หมู่ท่ี 19 บ้านปลาดุกทอง ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

867,000
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300,000

766,000

750,000

202,000

50,000

50,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่ง

ส าราญ ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี

300,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน(ซ.บ้านนางร าไพ 

สาระวิทย์) หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

766,000

โครงการงานก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน(สายบ้านนายนุภา 

จิตรสง่า) หมู่ท่ี 16 บ้านปลาดุกใต้ ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

750,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 ม.ม. พร้อม

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน (คุ้มหนองไผ่) หมู่ท่ี 

10 บ้านนามึน ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี

 จังหวัดอุบลราชธานี

202,000

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 

บ้านดงแสนสุข ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50,000

โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่

ท่ี 12 บ้านโนนหงษ์ทอง ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50,000
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50,000

50,000

50,000

572,000

313,000

160,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่

ท่ี 3 บ้านปลาดุก ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50,000

โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่

ท่ี 7 บ้านนาเยีย ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50,000

โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน

 หมู่ท่ี 15 บ้านดงแสนสุข ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50,000

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.และงานวางท่อ คสล.

พร้อมบ่อพักฝาปิดตระแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 

สายบ้านทุ่งสว่าง (ซอย 4) หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

572,000

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน(สาย

หลัง ร.ร.ประสิทธ์ิศึกษาสงเคราะห์) หมู่ท่ี 8 บ้านไร่

น้อย ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

313,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน(ทาง

ไปบ้านนายฉุย  ศุภสุข) หมู่ท่ี 13  บ้านทุ่งส าราญ 

ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี

160,000
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112,000

165,000

50,000

185,000

93,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมบ่อพัก คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน               (12 

สิงหา ซอย 2,3,4) หมู่ท่ี 18 บ้านนิคมพัฒนา ต าบล

ไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

112,000

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มป่าจันทร์

แดง) หมู่ท่ี 14 บ้านทุ่งสว่าง ต าบลไร่น้อย อ าเภอ

เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

165,000

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 

บ้านดงแสนสุข ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50,000

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้าน

นาเยีย ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี

185,000

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้าน

ไร่น้อย ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี

93,000
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50,000

400,000

10,000 20,000 30,000

20,000 20,000 40,000

14,000 14,000

25,000 25,000

1,638,000 1,638,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบเสียงตาม

สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านต าแย ต าบลไร่น้อย 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

50,000

โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลไร่น้อย และอาคารประกอบอ่ืนๆ ต าบลไร่น้อย

 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

400,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองอุบลราชธานี

อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด

อุบลราชธานี

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

 โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก - ป.6 จ านวน 6 โรงเรียน ใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย จ านวน 390 คน

 อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 200 วัน (ส ารวจ ณ 

วันท่ี 30 มิ.ย. 25624)
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380,000 380,000

200,000 200,000

2,660,000 2,660,000

25,000 25,000

37,670,800 24,676,120 458,000 10,416,840 13,844,840 1,940,180 10,359,850 126,500,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 19 หมู่บ้าน ใน

เขตพ้ืนท่ีต าบลไร่น้อย

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รวม 25,049,000 2,084,370

งบรายจ่าย

อ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมาใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 

ประจ าปี พ.ศ. 2565


