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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

********************* 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอผู้บริหารท้องถิ่นแล้วนั้น 
 

 อาศัยอำนาจตามความใน  ข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(ลงชื่อ)     
(นายกรานต์     เขตจันทึก) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินการ   
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 
 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   เป็นไปอย่างมีประสิทธิ  จึงได้จัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
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บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  สำหรับแผนการดำเนินงาน  
นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ 

 

ดังนั้น   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   
จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  นี้ทำให้แนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสาน
และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนองถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

3. แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ 

 
 
 
                    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
  พฤศจิกายน    

ผู้   บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนของ
งาน ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 

2.  เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน  และบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพ่ือดำเนินงาน 
4.  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  

การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดทำร่างแผนการ
ดำเนนิงาน 

เสนอร่างแผนการ
ดำเนนิงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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6.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และ
ประชาชน 

7.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการ 

บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 
2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความม่ันคง 
5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป 
6.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
7. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
8.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจ หรืองานอ่ืน ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

 
ยุทธศาสตร์แผนงาน จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
15 

 
33.33 

 
3,130,000 

 

 
4.52 

 
กองช่าง 

รวม 15 33.33 3,130,000 4.52  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1  แผนงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
2.3  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม    

 
 

2 
3 
8 
 

 
 

4.44 
6.67 

17.78 

 
 

5,844,300 
620,000 
950,000 

 
 

8.43 
0.89 
1.37 

 
 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการสังคม 
 

รวม 13 28.89 7,414,300 10.70  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.1 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
 

2 
2 
2 

 
 

4.44 
4.44 
4.44 

 
 

690,000 
100,000 
200,000 

 
 

1.00 
0.14 
0.29 

 
 
กองการศึกษา 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

รวม 6 13.33 990,000 1.43  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร 
และการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานการเกษตร 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

4 
1 

 
 

8.89 
2.22 

 
 

737,000 
300,000 

 
 

1.06 
0.43 

 
 
สำนักปลัด  
กองการศึกษา 
 

รวม 5 11.11 1,037,000 1.50  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.1 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

3 

 
 

6.67 

 
 

360,000 

 
 

0.52 

 
 

กองการศึกษา 
รวม 3 6.67 360,000 0.52  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
3 
 

 
6.67 

 
360,000 

 
0.52 

 
สำนักปลัด 
 

รวม 3 6.67 360,000 0.52  

รวมทั้งหมด 45 100 13,291,300 19.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.1 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 1.2.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  หมู่ที่  16 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที ่16 โดยมีขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00
เมตร พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 
1  ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 298 ลำดับ 75 

200,000 
 

หมู่ที่  16   
บ้านเทพอวยชัย  

กองช่าง              

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. (ซอย
บ้านนายสุบิน  สิงห์
ชาติ)  หมู่ที่ 3 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนาย
สุบิน สิงห์ชาติ) หมู่ที่ 3 โดยมี
ขนาดกว้าง  4.00เมตร  ยาว 
80.00เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า  320  ตร.ม.  พร้อม
ป้ายเหล็กโครงการ 1  ป้าย 
-ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 95 ลำดับที่ 70 

203,000 หมู่ที่  3   
บ้านโคก
กระเบื้องไห 

กองช่าง      
 

        

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 1.2.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอย 7) หมู่ที่ 
14 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครง 
การก่อสร้างถนน คสล.(ซอย7)หมูท่ี่ 
14 โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 320 
ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1 
ป้าย-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 193 
ลำดับที่ 364 
 

215,000 หมู่ที่  14  
บ้านวังกวาง  

กองช่าง      
 
 

        

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยตลาดนัด-
หลังสวน) หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตลาดนดั-
หลังสวน) หมู่ที่ 7 โดยมีขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 330
ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1 
ป้าย-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 132 
ลำดับที่ 132 

215,000 หมู่ที่  7  
บ้านโนนสวรรค์  

กองช่าง      
 
 
 

       
 

 

 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 1.2.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย
บ้านตาเปี๊ยก) หมู่ที่ 
13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอยบ้านตาเปี๊ยก)  
หมู่ที ่13 โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80.00  
เมตร   หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 320 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี 185 ลำดับที ่ 342 

203,000 หมู่ที่  13  
บ้านลำปอแดง 

กองช่าง      
 
 

       
 

 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอยไร่
ทุเรียนจิ๊บจ๊าบ)  
หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไร่ทุเรียน
จิ๊บจ๊าบ)  หมู่ที ่9  โดยมีขนาด
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 320 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย -ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 143 ลำดับที ่ 214  

203,000 หมู่ที่  9  
บ้านหนองใหญ่  
 

กองช่าง      
 
 

       
 

 

 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   15 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1.2.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย
หน้าศาลากลางบ้าน-
บ้านนายลำพัน พล
ทวี)  หมู่ที่  12   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอยหน้าศาลากลางบ้าน-
บ้านนายลำพัน พลทวี)  หมู่ท่ี 12  ช่วง
ท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เม
ตร  ช่วง
ท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00  เม
ตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 320.00 ตร.ม. พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 180  ลำดับ 325 

201,000 หมู่ที่  12  
บ้านสวนสวรรค์  

กองช่าง      
 

       
 

 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ด้าน
ทิศใต้ของหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 15 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. (ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน) หมู่ที ่15   ขนาด กว้าง
5.00 เมตร  ยาว  65.00  เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า  330.00 ตร.ม.  พร้อมป้าย
เหล็กโครงการ 1  ป้าย-ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)หนา้ 201 ลำดับ 388 

200,000 หมู่ที่  15  
บ้านหลังสวน  

กองช่าง      
 

       
 

 

 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   16 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1.2.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (บ้านเขา
นางรักษ์) หมู่ที่  4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. (บ้านเขานาง
รักษ์)  หมู่ที ่4 โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 320.00 ตร.ม. พร้อมปา้ยเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย –ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 102  ลำดับ 93 

203,000 หมู่ที่  4  
บ้านวังอ้ายโพธิ์  
 

กองช่าง      
 
 

        

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (เส้นมอ
วัด)  หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมอวัด)  
หมู่ที ่6 โดยมีขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 330.00 ตร.ม. พร้อมปา้ยเหล็ก
โครงการ 1 ป้าย    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)หน้า 118 ลำดับ
139 
 

203,000 หมู่ที่  6  
บ้านวังอ้ายคง  

กองช่าง      
 

        

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   17 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 1.2.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย 5
นายวนาสันต์) หมู่ที่ 
2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการกอ่สร้าง
ถนน คสล.(ซอย 5นายวนาสันต์) หมู่
ที ่2 โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 320.00 ตร.ม. พร้อมปา้ยเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 
หน้า 77 ลำดับ 16 

203,000 หมู่ที่  2  
บ้านโนนสำราญ  

กองช่าง      
 

        

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอยบ้าน
ตาโหนกคุ้มดง)  หมู่
ที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการกอ่สร้าง
ถนน คสล.(ซอยบ้านตาโหนกคุม้ดง) หมู่
ที ่1 ช่วงที่1กว้าง 
3.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว74.00 
เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 
337.80 ตร.ม พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า 75 ลำดับที่ 11 
 

200,000 หมู่ที่  1  
บ้านไร่  

กองช่าง             

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   18 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1.2.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 โครงการก่อสร้าง
ลานตลาดนัด คสล.
(ริมสระน้ำ ซอย1) 
หมู่ที่ 8   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ลานตลาดนัด คสล.(ริมสระน้ำ ซอย
1)  หมู่ท่ี 8  โดยมีขนาด
กว้าง 8.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล.
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 510 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายเหล็กโครงการ 1  ป้าย   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  ฉ.2 หน้า 18  
ลำดับ 35 

204,200 หมู่ที่ 8   
บ้านวังใหม่
พัฒนา  

กองช่าง      
 

        

14 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวของ
หมู่บ้าน (จำนวน 2 
แห่ง)  หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
(จำนวน 2 แห่ง) หมู่ท่ี 5  โดยมีขนาด
ความสูง  10.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ 1  ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 280  
ลำดับ 19 

180,000 หมู่ที่ 5  
บ้านวังตาเทพ  

กองช่าง             

 
 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   19 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 1.2.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวของ
หมู่บ้าน (จำนวน 2 
แห่ง) หมู่ที่ 11 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าก ่อสร ้างโครงการ
ก่อสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
(จำนวน 2 แห่ง) หมู ่ ท่ี 11   โดยมี
ขนาดความสูง  10.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสร ิมการ
ปกครองท ้องถ ิ ่น  พร ้อมป ้ายเหล็ก
โครงการ 1 ป้าย  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.
2561-2565)  หน้า 290  
ลำดับท่ี 49 

180,000 หมู่ที่  11  
บ้านไร่พัฒนา  

กองช่าง      
 

        

16 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคาร
ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ไร่ โดยดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร
สำนักงาน จำนวน  1 หลัง ขนาดกว้าง 
3.70 เมตรยาว 10.50 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 38.85 ตร.
ม.(ตามแบบอบต.บ้านไร่ ) –ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.
(25612565) หน้าท่ี 300  
ลำดับท่ี 79 

900,000 อบต.บ้านไร่  กองช่าง             

 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   20 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 2.3.1  งานกีฬาและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด -  แ ข ่ ง ข ั น ก ี ฬ า ข อ ง
หมู ่บ ้านในเขตตำบล
บ้านไร ่  โดยแบ ่งเป็น
ก ีฬาสากลและก ีฬา
พื ้นบ ้านเพื ่อส ่ง เสริม
สุขภาพของประชาชน
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

200,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 

16 หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 
คนต้านยาเสพติด  

-แข่งขันกีฬาสากลและ
กีฬาพ้ืนบ้านระหว่าง 
อปท.ในเขตอำเภอเทพ
สถิตเพ่ือเชื่อม
ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน 
 

50,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   21 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 2.3.1   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู ้ส ูงอายุ  สตรี  เด็ก  และ
คนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สตรีเด็กและคนพิการ
เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็น 

200,000  กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

           

2 โครงการวันผู้สูงอายุ   1.รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่ตำบลบ้านไร่ 
2 . ก ิ จ ก ร ร ม ส ำ ห รั บ
ผู้สูงอายุ 
 

150,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   22 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 2.3.1   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในครง
การช่วยเหลือประชาชนด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เช่น คา่ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
จำเป็น 

200,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการดอกไม้ประดิษฐ์ เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายใน
โครงการดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ   

25,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   23 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 2.3.1   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการฝึกอบรมการ
ดูแลและขยายพันธุ์พืช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
โครงการฝึกอบรมการดูแล
และขยายพนัธุ์พืช เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
จำเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  

50,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

4 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการ
ถนอมอาหาร (แหนม) 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายใน
โครงการฝึกอบรมการถนอม
อาหาร (แหนม)เช ่นค ่าป ้าย
ป ร ะ ช า ส ั มพ ั น ธ ์ ค ่ า ว ั ส ดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นโดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  

25,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 

   
 

        

 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   24 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 2.3.1   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการฝึกอาชีพผ้ามัดย้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการฝึกอาชีพผ้า
มัดย้อม เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  

25,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   25 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 2.3.1   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้านเช่นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็นโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  

100,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรตำบลบ้านไร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรตำบลบ้านไร่เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  

200,00 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   26 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 2.3.1   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้าน
ไร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
ตำบลบ้านไร่ เช่น ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  

10,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

สวัสดิการ
สังคม 

            

9 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในตำบลบ้านไร่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการส่งเสริม
อาชีพประชาชนใน
ตำบลบ้านไร่เช่นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  

40,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

สวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   27 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 2.2.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 
 
 
 

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข ้ เล ือดออกในพื ้นที่
ตำบลบ้านไร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทำ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเ้ลือก
ออกในพื้นที่ตำบลบ้านไร่  เชน่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุเครือ่งเขียน และ
อุปกรณ์ค่าค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน
การฝกึอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ
ตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสือ่สั่ง
การ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝกึอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557       
2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว3749  ลง
วันที ่ 30  มถิุนายน  2564  เรือ่ง
ซักซ้อมแนวทางการจดัทำงบประมาณ
รายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565  ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่   
-ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 58  
ลำดับที่ 4 

350,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

           

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   28 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 2.2.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด (โควิด-19) และ
โรคระบาดอ่ืนในพื้นท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด (โควิด-19) และโรคระบาดอื่น
ในพื้นที่เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน
การฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ
ตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสื่อสั่ง
การ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว3749  ลง
วันที่ 30  มิถุนายน  2564  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.
1 หน้าที่ 58  

ลำดับที่ 5  

500,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

           

 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   29 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 2.2.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัตว์
ปลอดโรค   คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดเุครื่อง
เขียน และอุปกรณ์  ค่าค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ำเป็นในการ
ฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสื่อสัง่การ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562                          
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557              
3) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน  ทีม่ท
0819.3/235 ลงวันที ่25 มกราคม 2563 
4) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน  ด่วน
ที่สุด ที่มท0819.3/ว807  ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2563   
5) หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ที่สุดที ่มท0819.3/1393 ลง
วันที่12 พฤษภาคม 2563                     
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0808.2/ ว3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่องซกัซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีพ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

-ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 382  
ลำดับที ่16 

150,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   30 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 2.2.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานการจ ัดการขยะโดย
ชุมชนที่ยังยืนของผู้บริหาร  
สมาชิก  พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
ตำบลบ้านไร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
จัดการขยะโดยชุมชนที่ยังยืนของ
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
ตำบลบ้านไร่)เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่า
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน
การฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ
ตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสื่อสั่ง
การ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว3749  ลง
วันที่  30 มิถุนายน  2564 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉ.
1 หน้าที่ 57  
ลำดับที่ 2 

100,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   31 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  
  3.1.1  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 

โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย 

- เพื่อให้องค์กรบริหารส่วนตำบล
บ้านไร่และหน่วยราชการอื่น ใช้เปน็
คู่มือและแนวทางในการ ดำเนินงาน 
ด้านการป้องกันและระงับอัคคภีัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็น
เครื่องมือ และแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ สำหรับการ 
ดำเนินงานด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000 อบต.บ้านไร่ สำนักปลัด 
 

           

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 
 

- เพ่ือลดการสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
จากอุบัติเหตุทางถนน 
- เพ่ือสนองนโยบายของ
รัฐบาลและส่วนราชการในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

70,000 
 

สามแยก
บ้านไร่  

สำนักปลัด 
 

            

 

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   32 

 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 3.2.1  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ำเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐ 

กิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาลสั่งให้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่  หรือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หรือโครงการ
ตามพระราชดำริหรือ
โครงการปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปช่ัน   

20,000 พ้ืนที่ตำบลบ้านไร่
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด 
 

           

2 โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติตำบลบ้านไร่  

จัดฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ตำบลบ้านไร่   

50,000 จิตอาสาสมัครภัย
พิบัติตำบลบา้นไร่   
จำนวน 50  คน  

สำนักปลัด             

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิเช่นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  

10,000 พ้ืนที่ตำบลบ้านไร่
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การลงทุน  ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว  

4.1  แผนงานการเกษตร   
 4.1.1  งานส่งเสริมการเกษตร  
ที ่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการ
เกษตรกรรม 
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของ
ประชาชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรตามระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
และเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-พัฒนาเพื่อรองรับ
การทำการเกษตร
ตามระบบเกษตร 
กรรมยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

สำนักปลัด             

 

 

 

 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว  
4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 4.1.1  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส ่ ง เสร ิมการ
ท ่องเท ี ่ยวขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่  

- จัดทำป้ายเชิญชวน
นักท่องเที่ยว และ
บูรณาการบริเวณสาม
แยกบ้านไร่เพ่ือเป็น
สถานที่ถ่ายภาพสำหรับ
นักท่องเที่ยว 
 

300,000 สามแยก
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.1  แผนงานการเกษตร   
 5.1.1   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการตามแนว
พระราชดำริ 

-ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่าตามแนวพระราชดำร ิ
-ส่งเสรมิการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้    

50,000 พ้ืนที่ตำบล
บ้านไร่ 

สำนักปลัด              

2 
โครงการขุดลอก 
(คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 
10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขดุ
ลอก (คลองตาปื้ด) หมู่ที1่0 
โดยมีขนาดปากคลองกว้าง
เฉลี่ย 16.00 เมตร ก้นคลอง
กว้าง เฉลี่ย 10.00 เมตร 
ความยาว 200 เมตร ปริมาณ
ดินขุดพร้อมตกแต่ง 
คันคลอง  4,800  ลบ.ม.
พร้อมป้ายเหล็ก
โครงการ  1  ป้าย 
-ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 409 ลำดับ 56 
 

181,000 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.1  แผนงานการเกษตร   
 5.1.1   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ ์  ค่าวัสด ุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทีจ่ำเป็นโดยให้ถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.

0313.4/ว 1347  ลง
วันที่19 พฤษภาคม 2541เร่ืองค่าใช้จา่ย
ในการจัดงานต่างๆของ อปท2.) หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว3749  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2564   เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น(พ.ศ.
2561-2565) ฉ.1 หน้าที่ 51   
ลำดับที่ 3 

50,000 หมู่ที่  10  
บ้านเทพ
พนา  

สำนักปลัด             
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 6.1.1  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการประเพณีวัน
ผู้สูงอายุหรือประเพณีวัน
ลอยกระทง  

- มีกิจกรรมขอพรและ
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมประกวด
กระทงและพิธีการลอย
กระทง  
 

160,000 คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-16  
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการประเพณีแห่ดอก
ผึ้งของชาวญัฮกูร 

- มีกิจกรรมรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 
- มีการจัดขบวนแห่หอ
ดอกผึ้ง 
 

50,000 คณะกรรม 
การหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทงประจำปี   

กิจกรรมการประกวด
กระทง  และพิธีการใน
วันลอยกระทง  

150,000 สระ
สาธารณะ
บ้านลำปอ
แดง  หมู่ที่ 
13  

กอง
การศึกษา 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 6.1.1  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการประเพณีวัน
ผู้สูงอายุหรือประเพณีวัน
ลอยกระทง  

- มีกิจกรรมขอพรและ
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมประกวด
กระทงและพิธีการลอย
กระทง  
 

160,000 คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-16  
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการประเพณีแห่ดอก
ผึ้งของชาวญัฮกูร 

- มีกิจกรรมรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 
- มีการจัดขบวนแห่หอ
ดอกผึ้ง 
 

50,000 คณะกรรม 
การหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทงประจำปี   

กิจกรรมการประกวด
กระทง  และพิธีการใน
วันลอยกระทง  

150,000 สระ
สาธารณะ
บ้านลำปอ
แดง  หมู่ที่ 
13  

กอง
การศึกษา 

            

แบบ  ผด.2 



  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  : องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   39 

 

 
แผนการบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 

ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 7.1.1   งานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดทำ ทบทวน 
เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ส่วนตำบลบ้านไร่   

-จัดอบรมให้ความรู้และ
ประสิทธิภาพในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ  
 
 

30,000 หอประชุม
โรงเรียน
บ้านไร่
พัฒนา 

สำนักปลัด             

2 โครงการอบรม
ส่งเสริมคุณภาพและ
วัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของผู้บริหาร
และพนักงานส่วน
ตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลง แผนพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านไร่  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำแผนชุมชน  และกิจกรรม
สนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพฒันา
ผู้นำชุมชนสร้างเครอืข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน  การ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือ่นำข้อมูลมาจัดทำ
เป็นแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  เช่นค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อ  สื่อสาร  ค่าเช่าอปุกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ  

162,000 อบต.บ้านไร่ สำนักปลัด             

 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอ้ีพนักพิง เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงานพนักพิง 
ชนิดเตี ้ย ขาเหล็กชุปโครเมี ่ยมกัน
สนิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า58*ลึก
ไม่น้อยกว่า59*สูงไม่น้อยกว่า82-
114ซม. จำนวน2ตัวๆละ2900
บาทลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับ
ระดับส ูง-ต ่ำด ้วยระบบไฮโดรลิก 
(จ ัดซ ื ้อตามราคาท ้องตลาดโดย
ประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ม ี ในมาตรฐานคร ุภ ัณฑ ์ )  โดยถือ
ปฏิบัติ 
 

5,800 อบต.บ้านไร่  สำนักปลัด 
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  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิด
บิด 

เหล็ก 2 บานเปิด  มือจับชนิดบิด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 บานเปิด
มือจับชนิดบิด (มอก.) จำนวน 2 หลัง 
ๆ ละ 5,900บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้1) มีมือจับชนิดบิด2) มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ  3  ชิ้น3) คุณสมบัติตาม
มาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือน  
ธันวาคม 2563) โดยถือปฏิบัติตาม 
 

11,800 อบต.บ้านไร่ สำนักปลัด 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โต๊ะทำงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทำงาน  จำนวน  1  ตัวๆ ละ 2,90
0 บาทขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  1,200  ซม.  ลึกไม่น้อย
กว่า 668 ซม. สูงไม่น้อยกว่า
750  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการดังนี้1) หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ ว
1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

2,900 อบต.บ้านไร่ สำนักปลัด             

 

แบบ  ผด.2 /1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED) แบบ Smart 
TV 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโทรทัศน์
แอล อี ด ี(LED) แบบ Smart TV   
จำนวน  2  เครื่อง ๆ ละ 27,700   บาท
   มีคุณลักษณะดังนี้   
1.ระดับความละเอียด
จอภาพ  3840X2160 พิกเซล   
2.ขนาดจอภาพ  65  นิ้ว   
3.แสดงภาพด้วย
หลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4.สามารถเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต
ได้ (Smart TV)  
5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อ
การเช่ือมต่อสญัญาณ  
6.ช่องต่อ USB ไม่น้อย
กว่า 1  ช่อง รองรับไฟล์
ภาพ  เพลง  และ  
7.มีตัวรับสญัญาณดจิิตอล (Digital) ในตัว 
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โ
ดยถือปฏิบัต ิ

55,400 อบต.บ้านไร่  สำนักปลัด 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล
จำนวน  1 เครื่องๆ ละ  ราคา  22,
000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า  4  แกนหลัก
(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า  ดังนี้                                                                
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้าน

22,000 อบต.บ้านไร่  สำนักปลัด 
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กราฟิก (Graphics Processing Uni
t) ไม่นอ้ยกว่า 10 แกนหรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ
แบบ  Cache Memory  รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หนว่ย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า1,366x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย
(Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi- Fi  ( 
IEEE 802.11b, g, n, ac) 
 และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ.2563 ( 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้  
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง    

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิด
บิด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้ 2 บานเปดิมือจับ
ชนิดบิด(มอก.)จำนวน 3 หลังๆละ  
5,900 บาท โดยมคีุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิดบิด          
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตราฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์  ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โ
ดยถือปฏิบัตติามหนังสือสั่งการ
ดังนี ้                             
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ 1095  ลง
วันท่ี  28 พฤษภาคม  2564 เรือ่ง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ) 

17,700 
 

อบต.บ้านไร่  กองคลัง             
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารงานคลัง    

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือLEDขาว
ดำ จำนวน  1  
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner  
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที(ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดสู
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

10,000 อบต.บ้านไร่  กองคลัง             

แบบ  ผด.2 /1 
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- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยาย
ได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จำนวน  ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจำปี พ.ศ.
2563 ณ วันที่ 2  พฤษภาคม  25
63 )  
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โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
1). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว
1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564  
 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.2  แผนงานการศึกษา  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอ้ีพนักพิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน
พนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  58 X ลึกไม่น้อยกว่า59Xสูงไม่
น้อยกว่า 92-114ซม.
จำนวน 1 ตัวๆละ  2,900 บาท
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับระดับ
ความสูง-ต่ำด้วยระบบไฮโดรลิก
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

2,900 
 
 

อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.3  แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 รถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี
ซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110กิโลวัตต์ โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ดังนี้                     .1. เครือ่งยนต์
ดีเซล  4  สูบ  พร้อมอุปกรณ์ตาม
มาตรฐาน 2. มีประตูด้านหลัง ปิด-
เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
3.มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อย
กว่า 2  ท่อ  ที่แขวนน้ำเกลือ 4.มีที่
จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และ
อุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน
เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย
จากการหลุด  ร่วง  ปลิว ออกจากที่
จัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ำ 5.มีวิทยุ
คมนาคม  ระบบ VHF/FM ขนาด

1,070,00
0 

อบต.บ้านไร่ สาธารณสุข             
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กำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตราฐานที่กฏหมาย
กำหนด 6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน
พร้อมเครื่องขยายเสียง  7.
คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์
ประกอบ                         
. 7.1  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมี
ล้อเข็น  ปรับเป็นรถเข็นได้ 7.2  ชุด
ช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก
และผู้ใหญ่ 7.3  เครื่องส่องกล่องเสีง
และเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟ
รถยนต์  
7.4  เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติด
ผนัง  
7.5  ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน  
7.6  ชุดเฝือกลม 
7.7  ชุดให้
ออกซิเจน  แบบ Pipe Line สำหรับ
ส่งท่อก๊าซ 7.8  อุปกรณ์ดามหลัง
ชนิดสั้น  
7.9  เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับ
เก็บได ้7.10 ครอบหลังคาทรงสูง
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์ 
ประจำเดือน ธันวาคม 2563)  
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิด
บิด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก  ขนาด 3 ฟุต  จำนวน  1
หลังๆ ละ  3,900  บาท คุณลักษณ
ะดังนี้             .                          
1) มีบานเลื่อนกระจก                                                           
.2) มีแผนปรับระดับไม่น้อย
กว่า 2 ชั้น                   .                     
3) มีขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  88  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า40.6
ซม.และสูงไม่น้อยกว่า87.4  ซม.
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถืิอปฏิบัติ
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7,800 อบต.บ้านไร่ สวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 

แบบ  ผด.2 /1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง ๆละ 4,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ
สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 

4,300 อบต.บ้านไร่ สวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ  ผด.2 /1 
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- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง16 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custo
m(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563  
ประกาศ  ณ  วันที่  12  
พฤษภาคม 2563)  
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ชุดโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุุดโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน  100
หลอด ๆ ละ 2,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  ชุดโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย ์ กำลังวัตต์ไม่น้อย
กว่า  200  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว
1657  ลง
วันที่16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย  งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

200,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

แบบ  ผด.2/1 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท0808.2/ว
1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/
ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่าย 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่อง
คอมพิวเตอร์  
สำหรับงาน
สำนักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบที2่ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่องๆละ
30,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มี
หน่วยความจ าแบบCache 
Memoryรวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

30,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

แบบ  ผด.2/1 
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หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็น
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มี
หน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มี
หน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จำนวน 1 หนว่ย  
- มีDVD-RW หรือ
ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีชอ่ง
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบ
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บ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ
(Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ.
2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 25
63) 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  สำหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    สำหรับ
งานประมวลผลเพื่อเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ
งานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
 22,000 บาท   คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Uni

22,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

แบบ  ผด.2/1 
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t) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ2. ใน
กรณีท่ีมีหน่วยความจำ
แบบ  Cache Memory  รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผล
สูง    
- มีหน่วยความจำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateD
rive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า250 
GB จำนวน 1 หน่วย               
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า1,366 x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base 
-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi- Fi (IEEE 802.11b, g, n, 
ac) และ Bluetooth(เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ.
2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  25
63) 

 
 
 
 
 

 
 


