
 

 
 
 

ประกาศ อบต.บ้านไร่ 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย                                                                                                . 
             ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี                                                                                                                         . 
             ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านไร่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มา เพื ่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บ้านไร่ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านไร่ 
    "โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านไร่ 
    1.จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
    2.จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
    3.จัดให้มีการบำรุงรักษาถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและการเกษตร 
    4.พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
    5.ส่งเสิรม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
    7.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
    8.ส่งเสริมและสนับสนุนวิถึชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล 
    10.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านไร่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    โครงสร้างพื้นฐาน 
    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
    การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 
    การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผน 
    อบต.บ้านไร่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดย
ผ่านการมีส่วนรว่มของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่กอ่น
นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที ่ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ป ีต่อไป 
    อบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 758 0.00 746 0.00 728 356,648,100.00 755 436,756,700.00 732 414,757,700.00 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

140 0.00 141 0.00 141 70,578,476.00 137 61,671,753.00 137 62,471,244.00 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

11 210,000.00 11 270,000.00 11 570,000.00 11 780,000.00 11 780,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน
ด้านการเกษตรและ
การท่องเท่ียว 

33 60,000.60 33 0.00 33 7,753,000.00 32 7,053,000.00 32 6,453,000.00 

การบริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

112 0.00 110 0.00 109 28,094,500.00 110 36,443,000.00 109 29,088,000.00 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 0.00 1 0.00 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 



การพัฒนาการเมือง
การปกครองและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

15 3,122,000.00 15 3,522,000.00 15 4,283,110.00 15 4,313,110.00 14 4,283,110.00 

รวม 1,070 3,392,000.60 1,057 3,792,000.00 1,038 468,127,186.00 1,061 547,217,563.00 1,036 518,033,054.00 
 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บ้านไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 39 
โครงการ งบประมาณ 4,255,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน 14 2,305,200.00 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 1,133,470.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 4 70,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 4 258,330.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 367,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 121,000.00 

การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2 0.00 

รวม 39 4,255,000.00 
 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.บ้านไร่ มดีังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในตำบล
บ้านไร ่

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมให้กับ
ประชาชนในตำบล
บ้านไร ่

ประชาชนในตำบลบ้า
ไร ่

2. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

998,470.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อรองรับการ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
และค่าจดัการเรียน
การสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 5 ศูนย์ 



3. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ
ตำบลบ้านไร ่

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเสรมิสร้างการมี
ส่วนร่วมของผูสู้งอายุ
และรักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีไทย 

ผู้สูงอายุในตำบลบ้าน
ไร่ 16 หมู่บ้าน 

4. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
แม่บ้าน 

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเสรมิสร้างการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มสตรี
แม่บ้านและสามารถ
สร้างรายได้สร้าง
อาชีพให้กลับกลุ่ม
สตร ี

กลุ่มสตรีแม่บ้านใน
ตำบลบ้านไร่ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

5. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการวัน
ผู้สูงอาย ุ

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเสรมิสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุและให้
ลูกหลานแสดงออก
ซึ่งความกตัญญ ู

ผู้สูงอายุ 1000 คนใน
ตำบลบ้านไร ่

6. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการปันรักปัน
น้ำใจห่วงใย
ผู้สูงอายุและคน
พิการตำบลบ้านไร ่

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ 

ผู้สูงอายุและคนพิการ
ในตำบลบ้านไร่ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

7. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ตำบลบ้านไร ่

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อฝึกอบรมเกษตร
ในตำบลบ้านไร ่

เกษตรในตำบลบ้านไร่
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

8. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

135,000.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์ 

เพื่อดำเนินการฉดี
วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในตำบลบ้านไร ่

จำนวนสุนัขและแมว 

9. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการคมุกำเนิด
สุนัขและแมวตำบล
บ้านไร ่

0.00 
สำนัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์ 

เพื่อลดปรมิาณ
ประชากรสุนัขและ
แมวพ้ืนท่ีตำบลบ้าน
ไร ่

160 ตัว 

10. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรม
การดูแลและ
ขยายพันธุ์พืช 

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
เสรมิให้กับตำบลบ้าน
ไร ่

1 กลุ่ม 



11. 
การพัฒนาสังคมและคณุภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไรต้ำบลบา้นไร ่

0.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไรภ้ายในตำบล
บ้านไร ่

จำนวนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(สายคุ้ม
หนองมน-บ้านตา
ช่วง) หมู่ที่ 1 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภมู ิ

214,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติ
ทางการเกษตรซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่
มากขึ้น 

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 
ตร.ม. (แบบมาตรฐาน 
ท.1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

13. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย
ศาลาประชาคม-
บ้านตาบิน) หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติ
ทางการเกษตรซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่
มากขึ้น 

ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
ยาว 45 ม.หนา 0.15 
ม.หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 180 ตร.ม. (แบบ
มาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

14. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย
บ้านน้าแป้น) หมู่ที่ 
3 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

100,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติ
ทางการเกษตรซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่
มากขึ้น 

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 45 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตร.ม. (แบบมาตรฐาน 
ท.1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

15. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (เส้นมอ
วัด) หมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภมู ิ

196,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติ

ขนาดผิวทางกว้าง 
6.00 ม.ยาว 60 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 
ตร.ม. (แบบมาตรฐาน 



ทางการเกษตรซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่
มากขึ้น 

ท.1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

16. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยใช้
หินคลุกบดอดัแน่น 
(สายโนนสวรรค์
เก่า) หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภมู ิ

218,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติ
ทางการเกษตรซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่
มากขึ้น 

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 400 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 240 ลบ.ม 
(แบบมาตรฐาน ท.1-
06) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

17. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ลานตลาดนัด คสล. 
(ริมสระน้ำซอย 1) 
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน
ไร่ อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

221,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจัดหาสถานท่ีใน
การจำหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร
สำหรับเกษตรกรใน
หมู่บ้านเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
เกษตรกร 

ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ยาว 60 ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. (แบบ อบต.
บ้านไร่.) พร้อมปา้ย
เหล็กประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

18. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. (ซอย
หินดาด) หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

210,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติ
ทางการเกษตรซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิม่
มากขึ้น 

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 110 ม.
หนา 0.10 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 
ตร.ม. (แบบ อบต.
บ้านไร่) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

19. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(สาย
บ้านนางบุญช่วย 
โนนศรีสอน-ฝายน้ำ
ล้นบ้านสวน
สวรรค์) หมู่ที่ 12 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติ
ทางการเกษตรซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนมี

ขนาดผิวทางกว้าง 
4.00 ม.ยาว 90 ม.
หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 
ตร.ม. (แบบมาตรฐาน 
ท.1-01) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 



อาชีพและรายได้เพิม่
มากข้ึน 

20. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ฝายชลอน้ำ (เทพ
ทองคำ) หมู่ที่ 13 
ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

261,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค และ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ขนาดสันฝายสูง 0.70 
ม.กว้าง 15 ม. (แบบ 
อบต.บ้านไร่) พร้อม
ป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

21. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว หมู่
ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

172,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง 

ขนาดความสูงหอ 
10.00 ม.จำนวน 2 
แห่ง (แบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิการปก
คลองท้องถิ่น) พร้อม
ป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

22. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน
ไร่ อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

229,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ได้ศาลา
ประชาคมที่ถาวร 

ขนาดอาคารกว้าง 
8.00 ม.ยาว 12 ม. 
(แบบ อบต.บ้านไร่) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

23. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 15 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภมู ิ

212,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ได้ศาลา
ประชาคมที่ถาวร 

ขนาดอาคารกว้าง 
8.00 ม.ยาว 16 ม. 
(แบบ อบต.บ้านไร่) 
พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

24. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 
ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

172,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสารที่
ชัดเจนและทั่วถึง 

ขนาดความสูงหอ 
10.00 ม.จำนวน 2 
แห่ง (แบบมาตรฐาน
กรมส่งเสรมิการปก
คลองท้องถิ่น) พร้อม
ป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 



25. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถมดิน
เสรมิคันสระน้ำ 
(สระวัด) หมู่ที่ 14 
ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

200.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
ชุมชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเกษตร และการ
อุปโภค บริโภค 

ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ยาว 85 ม.หนา
เฉลี่ย 3  ม.
(แบบ อบต.บ้าน
ไร่) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

26. 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

โครงการซ้อมแผน
และบรรเทา
สาธารณะภัย 

0.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการซ้อม
แผนการบรรเทา
สาธารณะภัย 

กลุ่มตัวแทนนักเรียน
อาสาสมัคร อปพร.
พนักงาน อบต 

27. 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

โครงการตาม
นโยบายของรัฐ 

0.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนองต่อนโยบาย
ของรัฐ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
โครงการตามนโยบาย
แห่งรัฐ 

28. 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญต่าง 
ๆ เช่นปี
ใหม,่สงกรานต ์

70,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ใสการเดินทางช่วง
เทศกาลต่างๆ 

จุดบริการ 2 จุด 

29. 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

โครงการฝึก
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติตำบลบ้าน
ไร ่

0.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกทบทวนจิต
อาสาภัยพิบตัิประจำ 
อบต. 

จิตอาสา 50 คน 

30. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

โครงการกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนท่ัวไปและ
เยาวชนตำบลบา้นไร ่

31. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอเทพ
สถิต 

0.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์กับ
ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนท่ัวไปผู้นำ
หมู่บ้านในตำบลบ้าน
ไร่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

32. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร ่

258,330.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้กับตำบล 

แหล่งท่องเที่ยวในเขต
ตำบลบ้านไร ่



33. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุนด้านการเกษตรและ
การท่องเที่ยว 

โครงการ
เกษตรกรรมยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมา
สนใจในการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่ตามแนว
เศษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน 16 หมู๋
บ้านในพ้ืนท่ีตำบล
บ้านไร ่

34. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการตาม
แนวทาง
พระราชดำร ิ

0.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามแนวพระราชดำร ิ

ประชาชน 16 
หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล
บ้านไร ่

35. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอก
ฝาย(นาตายัง-นา
ยายหนอม) หมู่ที่ 5 
ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

182,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
ชุมชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเกษตร และการ
อุปโภค บริโภค 

ขนาดกว้าง 15 ม.ยาว 
200 ม.ลึกเฉลี่ย 2.50 
ม.หรือปรมิาตรดินขุด 
5,613 ลบ.ม. (แบบ 
อบต.บ้านไร่) พร้อม
ป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

36. 
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอก
ฝาย (คลองตาปืด้) 
หมู่ที่ 10 ตำบล
บ้านไร่ อำเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภมู ิ

185,000.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ
ชุมชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเกษตร และการ
อุปโภค บริโภค 

ขนาดกว้าง 20 ม.ยาว 
100 ม.ลึกเฉลี่ย 3.50 
ม.หรือปรมิาตรดินขุด 
5,719 ลบ.ม. (แบบ 
อบต.บ้านไร่) พร้อม
ป้ายเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

37. 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทงประจำป ี

121,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสืบสาร
อนุรักษ์ปีะเพณีของ
ไทย 

ประชาชน 16 
หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล
บ้านไร ่

38. 
การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร ่

0.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 

จำนวนสมาชิก อบต. 
28 คน 

39. 
การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพใน
การจัดทำทบทวน

0.00 
สำนักปลดั อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาความ

ประชาชนท้ัง16 หทู่
บ้านในตำบลบ้านไร ่



เพิ่มเตมิหรือ
ปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ อปท. 

เดือดร้อนของ
ประชาชน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บ้านไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 19 โครงการ จำนวนเงิน 4,254,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงิน 
4,254,790 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 12 2,305,000.00 12 2,305,000.00 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 1,133,470.00 2 1,133,470.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน 

1 69,990.00 1 69,990.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

1 258,330.00 1 258,330.00 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 367,000.00 2 367,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 121,000.00 1 121,000.00 

การพัฒนาการเมืองการปกครอง
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

    

รวม 19 4,254,790.00 19 4,254,790.00 

 
 
 
 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านไร่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

998,470.00 998,470.00 998,470.00 0.00 

2. 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 

3. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(สายคุ้ม
หนองมน-บ้านตา
ช่วง) หมู่ที่ 1 

214,000.00 214,000.00 214,000.00 0.00 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย
ศาลาประชาคม-
บ้านตาบิน) หมู่ที่ 3 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

5. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย
บ้านน้าแป้น) หมู่ที่ 
3 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(เส้นมอ
วัด) หมู่ที่ 6 

196,000.00 196,000.00 196,000.00 0.00 

7. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยใช้
หินคลุกบดอัดแน่น

218,000.00 218,000.00 218,000.00 0.00 



(สายโนนสวรรค์
เก่า) หมู่ที่ 7 

8. โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ลานตลาดนัด คสล. 
(ริมสระน้ำซอย 1) 
หมู่ที่ 8 

221,000.00 221,000.00 221,000.00 0.00 

9. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.(ซอยหิน
ดาด) หมู่ที่ 11 

210,000.00 210,000.00 210,000.00 0.00 

10. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำ (เทพ
ทองคำ) หมู่ที่ 13 

261,000.00 261,000.00 261,000.00 0.00 

11. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

172,000.00 172,000.00 172,000.00 0.00 

12. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4 

229,000.00 229,000.00 229,000.00 0.00 

13. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 15 

212,000.00 212,000.00 212,000.00 0.00 

14. โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

172,000.00 172,000.00 172,000.00 0.00 

15. 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายใน 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 

70,000.00 69,990.00 69,990.00 10.00 

16. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนด้าน

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ

258,330.00 258,330.00 258,330.00 0.00 



การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านไร่ 

17. 

การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอก
ฝาย(นาตายัง-นา
ยายหนอม) หมู่ที่ 5 

182,000.00 182,000.00 182,000.00 0.00 

18. 

การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอก
ฝาย(คลองตาปื้ด) 
หมู่ที่ 10 

185,000.00 185,000.00 185,000.00 0.00 

19. 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทงประจำปี 

121,000.00 121,000.00 121,000.00 0.00 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนนิงาน ปี 2564 
อบต.บ้านไร่ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพืน้ฐาน 755 436,756,700.00 14 2,305,200.00 12 2,305,000.00 12 2,305,000.00 

2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 137 61,671,753.00 11 1,133,470.00 2 1,133,470.00 2 1,133,470.00 

3.การจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายใน 11 780,000.00 4 70,000.00 1 69,990.00 1 69,990.00 

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการทอ่งเที่ยว 32 7,053,000.00 4 258,330.00 1 258,330.00 1 258,330.00 

5.การบริหารจัดการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 110 36,443,000.00 3 367,000.00 2 367,000.00 2 367,000.00 

6.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 1 200,000.00 1 121,000.00 1 121,000.00 1 121,000.00 

7.การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 15 4,313,110.00 2 0.00     

รวม 1,061 547,217,563.00 39 4,255,000.00 19 4,254,790.00 19 4,254,790.00 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
             อบต.บ้านไร่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี  2564   ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 



การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง   
 
ซ. คณะกรรมการ 
๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.  นายกรานต์    เขตจันทึก        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่     ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายอำนาจ    กุมขุนทด          รองนายก อบต.บ้านไร่    กรรมการ 
 ๓.  นายจุฬาภร   เพ็ญแข   รองนายก อบต.บ้านไร่    กรรมการ 
 ๔.  นางดวงแข   บรรจงปรุ  สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ ม.๒   กรรมการ 
      ๕.  นายแกน่     ยี่จัตุรัส   สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ ม.๑   กรรมการ 
 ๖.  นายบุญเรือง   เปียกสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ ม.๖   กรรมการ 
      ๗.  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 ๘.  กำนันตำบลบ้านไร่    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

๙.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
          ๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา          ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
           ๑๑.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ      กรรมการ 
 ๑๒.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา    กรรมการ 
 ๑๓.  ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว      กรรมการ 
 ๑๔.  นายสิทธิศักดิ์   ทองสะอาด   ประธานประชาคม  ม. ๑    กรรมการ 
 ๑๕.  นายวราวุฒิ     สุวรรณลา   ประธานประชาคม  ม. ๗    กรรมการ 
 ๑๖.  นายวีรภาพ      ฮวบขุนทด  ประธานประชาคม  ม. ๑๔   กรรมการ 
 ๑๗.  นายสมคิด       มะลิวรรณ          ประธานประชาคม  ม. ๖    กรรมการ 
 ๑๘.  นายมนตรี        สถิรานุวัฒน์   ปลัด อบต.บ้านไร่      กรรมการและเลขานุการ 

๑๙.  นายธนวุฒิ        พ่ึงกุศล   หัวหน้าสำนักปลัด             กรรมการและผช.เลขานุการ 
๒๐ นางลัดดาวัลย์     ทองแดง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ๑.นายมนตรี        สถิรานุวัฒน์     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่          ประธานกรรมการ 
   ๒.นายศุภกฤษ     ฐานเจรญิ     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  กรรมการ 
            ๓.จ.อ.ธนวุฒิ        พ่ึงกุศล         หัวหน้าสำนักปลัด         กรรมการ  
            ๔.นายไพลร๊อต     มาด้วง           ผู้อำนวยการกองช่าง         กรรมการ 
             ๕.นางสาวเกศณี    สิงห์กุล           ผู้อำนวยการกองคลัง                             กรรมการ 
            ๖.นางสุดใจ         ทับทิมใส         ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
          ๗.นางสาวณัฏฐานันท์  ยางเครือ    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
             ๘.นางดวงแข    บรรจงปรุ            ประชาคม หมู่ที่ ๒                                   กรรมการ  
       ๙.นายแก่น       ยี่จัตุรสั    ประชาคม หมู่ที่ ๑                           กรรมการ 
            ๑๐.นายบุญเรือง   เปียกสันเทียะ      ประชาคม หมู่ที่ ๖                       กรรมการ 
        ๑๑.นางลัดดาวัลย์   ทองแดง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        กรรมการ/เลขานุการ 
 



 
 
๓.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๑.นางดวงแข    บรรจงปรุ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒          ประธานกรรมการ 
๒.จ.อ.ธนวฒุิ     พึ่งกุศล           หัวหน้าสำนักปลัด        กรรมการ 
๓.นางสุดใจ   ทับทิมใส     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม       กรรมการ  
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านไร่พัฒนา          กรรมการ 
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่       กรรมการ 
๖.นายแก่น   ยี่จัตุรัส   ประธานประชาคม ม.๑         กรรมการ 
๗.นายบุรี    บุตะเขียว   ประธานประชาคม ม.๑๓        กรรมการ 
๘.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
๙.กำนันตำบลบ้านไร่     ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
๑๐.นายพชร     อัครอังสุนาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔           กรรมการ 

          ๑๑.นายบุญเรือง  เปียกสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖         กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๒.นางลัดดาวัลย์   ทองแดง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      ผช.เลขานุการ   
           ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ   การบริหารงานขออบต.บ้านไร่ทราบ   เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 
           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 
 
 
                                                                       นายก อบต.บ้านไร่ 

ข้อมูล ณ 08/12/2564 


