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บทที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

 

๒.๑  สภาพทั่วไป 
ประวัติความเป็นมา  บ้านไร่  ได้ก่อตั้งเป็นต าบลบ้านไร่ ในปี  พ.ศ.๒๕๓๘  จัดตั้งเป็นสภาต าบลบ้านไร่ ในปี  

พ.ศ.๒๕๓9 และได้ยกฐานะ จากสภาต าบลบ้านไร่ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๑9  มกราคม พ.ศ.๒๕๓9   ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)  
ในการประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

 
2.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน  ๕  ต าบล  ของอ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ  
ที่ท าการตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๑  บ้านไร่พัฒนา   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ    ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต   ไป
ทางทิศใต้ของอ าเภอเทพสถิตประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  ๑๐๐  กิโลเมตร   การ
เดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์  ใช้เส้นทางสายถนนหมายเลข   ๒๓๕๔  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 
 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลวังทอง    อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
   ทิศใต ้  ติดกับ ต าบลวะตะแบก   อ าเภอเทพสถิต     จังหวัดชัยภูมิ 
   ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลนายางกลัก  อ าเภอเทพสถิต     จังหวัดชัยภูมิ 
   ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบ่อรัง         อ าเภอวิเชียรบุรี     จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.1.2   เนื้อที ่
 ต าบลบ้านไร่   มี พ้ืนที่ ในความรับผิดชอบทั้ งหมด  ๑๗๘  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๑๑,๒๕๐  ไร่  
โดยประมาณ   โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน    ๑๖  หมู่บ้าน 

 หมู่ที่  ๑  บ้านไร ่  ผู้ปกครอง นายสิทธิศักดิ์   ทองสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๒  บ้านโนนส าราญ  ผู้ปกครอง นายด ารัส    ก่ออินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๓  บ้านโคกกระเบื้องไห ผู้ปกครอง นายกล้าณรงค์    สีพุท  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๔  บ้านวังอ้ายโพธิ์  ผู้ปกครอง นายสมนึก   แซ่เจียม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๕  บ้านวังตาเทพ  ผู้ปกครอง นายธวัชชัย   ปิดสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๖  บ้านวังอ้ายคง  ผู้ปกครอง นายสมคิด   มะลิวัลย์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๗  บ้านโนนสวรรค์  ผู้ปกครอง นายวราวุฒิ   สุวรรณลา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๘  บ้านวังใหม่พัฒนา ผู้ปกครอง นายวีรภาพ   ฮวบขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านหนองใหญ่  ผู้ปกครอง        นายส าเนียง   บุญน ารุ่งเรือง   ก านันต าบลบ้านไร่ 
หมู่ที่  ๑๐  บ้านเทพพนา  ผู้ปกครอง นายประเสริฐ   แดนทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๑  บ้านไร่พัฒนา  ผู้ปกครอง นายชัยยศ        เพียรพิทักษ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๒  บ้านสวนสวรรค์ ผู้ปกครอง นายสามารถ   โพธิ์นอก  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๓  บ้านล าปอแดง ผู้ปกครอง นายล้วน   ช านาญสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๔  บ้านวังกวาง  ผู้ปกครอง นายหวล   คล้ายพลอย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๕  บ้านหลังสวน  ผู้ปกครอง นายประสงค์   ปุยภูงา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๑๖  บ้านเทพอวยชัย ผู้ปกครอง นายสุรีย์   แนบกลาง ผู้ใหญ่บ้าน 
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2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป   ต าบลบ้านไร่   มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  สลับกับที่ราบเนินเขา  เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธาร  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์   เช่น  ป่าไม้และแหล่ งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  เช่น  
ป่าหินงาม  ทุ่งดอกกระเจียว  น้ าตกตามธรรมชาติ 

2.1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่นตลอดปี  มี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  
ฤดูฝน  จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน  มิถุนายน - พฤศจิกายน   และฤดูหนาว  ธันวาคม – มกราคม 
   

2.1.5  ประชากร 
  ต าบลบ้านไร่  มีประชากรทั้งสิ้น  ๑๒,๖๕๔ คน แยกเป็น ชาย ๖,๓๘๖ คน หญิง ๖,๒๖๘ คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย  ๗๑  คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางที่  ๑   แสดงจ านวนประชากร/หลังคาเรือน/จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของต าบลบ้านไร่    ข้อมูลจาก
ส านักงานทะเบียนและบัตรอ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   ณ   เดือน   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

๑ บ้านไร ่ ๗๐๕ ๖๘๕ ๑๓9๐ ๔๖๔ ๕๑๒ ๕๑๕ 
๒ บ้านโนนส าราญ ๓๒๗ ๓๑๖ ๖๔๓ ๓๐๗ ๒๓9 ๒๒9 
๓ บ้านโคกกระเบื้องไห ๔๐๑ ๔๐๔ ๘๐๕ ๒๘๒ ๓๐๒ ๓๐9 
๔ บ้านวังอ้ายโพธิ์ ๔9๔ ๔9๓ 9๘๗ ๓๓๔ ๓๖๒ ๓๗๒ 
๕ บ้านวังตาเทพ ๔๔๗ ๔๔9 ๘9๖ ๒9๗ ๓๐๖ ๓๓๔ 
๖ บ้านวังอ้ายคง ๓๕๒ ๓๓9 ๖9๑ ๒๐๓ ๒๖๖ ๒๔๐ 
๗ บ้านโนนสวรรค์ ๒๑๓ ๒๐๒ ๔๑๕ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๕๑ 
๘ บ้านวังใหม่พัฒนา ๔๗๒ ๔๘๘ 9๖๐ ๓๑9 ๓๔๘ ๓๕๑ 
9 บ้านหนองใหญ่ ๔๔๐ ๔๖๒ 9๐๒ ๔๔๒ ๓๒๘ ๓๖๖ 
๑๐ บ้านเทพพนา ๓๔๑ ๓๐๒ ๖๔๓ ๓9๐ ๒๖๒ ๒๒๘ 
๑๑ บ้านไร่พัฒนา ๕๗๐ ๕๔๖ ๑,๑๑๖ ๓๑๑ ๔๐๑ ๔๐๐ 
๑๒ บ้านสวนสวรรค์ ๓๐๔ ๒๗๘ ๕๘๒ ๒๐๒ ๒๑๘ ๒๐๓ 
๑๓ บ้านล าปอแดง ๓๒๗ ๓๓๖ ๖๖๓ ๒๔๓ ๒๔9 ๒๖๔ 
๑๔ บ้านวังกวาง ๔๒๑ ๔๒๓ ๘๔๔ ๒๖๕ ๒9๓ ๓๑๑ 
๑๕ บ้านหลังสวน ๑๗๘ ๑๘๓ ๓๖๑ ๑๖๐ ๑๓9 ๑๔๓ 
๑๖ บ้านเทพอวยชัย ๓9๔ ๓๖๒ ๗๕๖ ๒๒๐ ๒๗๖ ๒๗9 

รวม ๖,๓๘๖ ๖,๒๖๘ ๑๒,๖๕๔ ๔,๖๐9 ๔,๖๗๑ ๔,๖9๕ 
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ตารางที่  ๒  แสดงจ านวนประชากรของต าบลบ้านไร่  โดยจ าแนกตามช่วงอายุ  ข้อมูลจากส านักงานทะเบียน
และบัตรอ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   ณ  เดือน     กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 

หมู่
ที ่
 

ชื่ อ
หมู่บ้าน 

ช่วงอายุป ี
๐ - ๕ ปี ๖ - ๑๔ ปี ๑๕ - ๒๕ ปี ๒๖ - ๓9 ป ี ๔๐ - ๔9 ป ี ๕๐ - ๕9 ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑ บ้านไร่ ๕๕ ๕๗ ๑๐๑ ๘๔ ๑๑๐ 9๑ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๒๑ ๑๑๓ ๗๓ ๗๗ ๘๘ ๑๐๕ 
๒ บ้ า น โน น

ส าราญ 
๓๓ ๒๖ ๓๑ ๔๔ ๖๒ ๕9 ๗๓ ๖๘ ๕๕ ๓๖ ๓๗ ๔๕ ๓๖ ๓๘ 

๓ บ้ า น โ ค ก
กระเบื้องไห 

๓๓ ๓๐ ๔9 ๔๗ ๖๐ ๖๐ 9๖ ๘๕ ๖๑ ๗๑ ๔๔ ๕๔ ๕๘ ๕๗ 

๔ บ้ า น วั ง
อ้ายโพธิ ์

๔๑ ๓๖ ๖๗ ๖๔ ๘๕ ๘9 ๑๐๑ ๑๐๒ ๗๖ ๗๕ ๗๒ ๕9 ๕๒ ๖๘ 

๕ บ้านวังตา
เทพ 

๓๓ ๓๖ ๘๐ ๖๒ ๗๐ ๗๕ 9๗ ๑๑๘ ๖๒ ๖๔ ๕๑ ๓๘ ๕๔ ๕๖ 

๖ บ้ า น วั ง
อ้ายคง 

๒๔ ๓๒ ๔๖ ๕๑ ๕๖ ๕๖ 9๕ ๖๖ ๕๗ ๕9 ๓9 ๓๕ ๓๕ ๔๐ 

๗ บ้ า น โน น
สวรรค์ 

๑๖ ๑๖ ๒๐ ๒9 ๓๖ ๒9 ๕๒ ๓9 ๒9 ๓๖ ๓๑ ๒๖ ๒9 ๒๗ 

๘ บ้ า น วั ง
ใหม่พัฒนา 

๓9 ๓๔ ๖๕ ๘๖ ๘๔ ๘๖ ๑๐๒ ๑๐๑ 9๑ ๗๑ ๔๒ ๔๖ ๔9 ๖๔ 

9 บ้านหนอง
ใหญ ่

๓๗ ๓๓ ๕9 ๔๖ ๖๑ ๗๔ ๘9 ๑๐๘ ๖๖ ๗๑ ๖๔ ๖๐ ๖๒ ๗๐ 

๑๐ บ้ า น เท พ
พนา 

๒๗ ๒๘ ๓๘ ๓๐ ๕๗ ๕๕ ๗๒ ๖๗ ๖๓ ๔๑ ๓๗ ๓9 ๔๗ ๔๒ 

๑๑ บ้ า น ไ ร่
พัฒนา 

๖๓ ๔๔ ๘๕ ๗๕ 9๑ 9๔ ๑๓๓ ๑๐๘ ๗๗ ๘๕ ๖๘ ๕๗ ๕๓ ๘๓ 

๑๒ บ้ าน ส วน
สวรรค์ 

๓๐ ๒๔ ๔๑ ๓9 ๕๓ ๕๒ ๗๒ ๕๕ ๔๕ ๓๖ ๓๗ ๓9 ๒๖ ๓๓ 

๑๓ บ้านล าปอ
แดง 

๒๔ ๒๑ ๓๘ ๓๔ ๕๘ ๔9 ๗๒ ๗๑ ๕๔ ๕๒ ๔๐ ๕๒ ๔๑ ๕๖ 

๑๔ บ้ า น วั ง
กวาง 

๔๖ ๓๔ ๖๔ ๖๒ ๖๕ ๗๓ ๑๐๑ 99 ๕๗ ๕๖ ๔๑ ๔๓ ๔๖ ๕๕ 

๑๕ บ้ าน ห ลั ง
สวน 

๑๓ ๑๖ ๒๒ ๒๑ ๒๐ ๒๖ ๓๘ ๔๑ ๓๑ ๒๗ ๒๖ ๒๕ ๒๘ ๒๗ 

๑๖ บ้ า น เ ท
พอวยชัย 

๔๕ ๓๐ ๔๘ ๔๓ ๗๔ ๗๐ ๘๖ ๖๘ ๕๒ ๖๘ ๔๓ ๓๘ ๔๖ ๔๕ 

รวม ๕ ๕
9 

๔ 9
๗ 

๘๕๔ ๘๑๗ ๑,๐๔๒ ๑,๐๓๘ ๑,๔๓๖ ๑,๓๕๔ 99๗ 9๖๑ ๗๔๕ ๗๓๓ ๗๕๐ ๘๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร่  ๘ 
 

๒.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๒.2.1   การประกอบอาชีพ 
  ต าบลบ้านไร่  มีประชากรทั้งสิ้น  ๑๒,๖๕๔ คน แยกเป็น ชาย ๖,๓๘๖ คน หญิง ๖,๒๖๘ คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย  ๗๑  คน/ตารางกิโลเมตร 
  ประชากรในต าบลบ้านไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าไร่มันส าปะหลัง สวนผลไม้  เลี้ยง
สัตว์  และท าไร่  ท านาเพื่อจ าหน่ายและเพ่ือการบริโภคเอง   มีพ้ืนที่  ๑๑๑,๒๕๐  ไร่   ดังนี้ 
 -  พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง เนื้อท่ี 29,278 ไร่   
 -  พ้ืนที่ปลูกผลไม้ เนื้อท่ี   9,597 ไร่ 
 -  พ้ืนที่เกษตรอื่น เนื้อท่ี   5,845 ไร่ 
 -  พ้ืนที่ป่า เนื้อท่ี          53,512 ไร่ 
 -  พ้ืนที่หมู่บ้าน และสวนผสม เนื้อท่ี  12,955 ไร่ 
 -  สถานที่ราชการ เนื้อท่ี      ๖๓ ไร่ 
 

 ทั้งนี้  การประกอบอาชีพยังต้องพ่ึงพาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากอาชีพโดยส่วนใหญ่ของต าบล
บ้านไร่เป็นอาชีพท่ียึดเอาทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเป็นส าคัญ 
 ส าหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  ได้แก่  การรับจ้างและการค้าขาย  ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้าง
แรงงานภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง  ส าหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของเบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน  
หรือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรภายในต าบล  และต าบลใกล้เคียงมาจ าหน่าย 

๒.๒.2  ปั๊มน้ ามัน 
  มีปั๊มน้ ามันจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๓  บ้านล าปอแดง  
 ๒.2.3  กิจการบ้านพักรีสอร์ท 
  มีกิจการบ้านพักรีสอร์ทภายในต าบล    จ านวน  ๕๓  รีสอร์ท  
 
 

2.๓.  สภาพทางสังคม 
2.๓.๑  การศึกษา  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  มีโรงเรียนในพ้ืนที่  จ านวน  ๑๑  โรงเรียน  ดังนี้  

1.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่  
๑-๓   ตั้งอยู่ที่บ้านไร่  หมู่ที่  ๑  
  2. โรงเรียนบ้านโนนส าราญ  สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   
ตั้งอยู่บ้านโนนส าราญ  หมู่ที่ ๒  
  3. โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห  สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖   ตั้งอยู่บ้านโคกกระเบื้องไห  หมู่ที่ ๓  
  4. โรงเรียนบ้านวังอ้ายโพธิ์สว่างศิลป์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖   ตั้งอยู่บ้านวังอ้ายโพธิ์  หมู่ที่ ๔  
  5. โรงเรียนบ้านวังตาเทพ  สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ๑-๓  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   
ตั้งอยู่บ้านวังตาเทพ  หมู่ที่  ๕  
  6. โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง   สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ๑-๓  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ตั้งอยู่บ้านวังอ้ายคง  หมู่ที่ ๖  
  ๗. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   
ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๗ 
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  ๘.  โรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา  สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓  จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   
ตั้งอยู่บ้านวังใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๘  
  9.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ 9 
  ๑๐. โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   
  ๑๑. โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ ๒๐ (ออป.๒๐) สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   ตั้งอยู่บ้านสวนสวรรค์   หมู่ที่ ๑๒ 
  ๑๒.   ศูนย์พัฒนาเด็กต าบลบ้านไร่   จ านวน   ๕  ศูนย์  ดังนี้  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  ตั้งอยู่บ้านไร่พัฒนา  หมู่ที่ ๑๑   
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ  ตั้งอยู่บ้านโนนส าราญ  หมู่ที่ ๒  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์   ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๗ 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่   ตั้งอยู่บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ 9  
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง      ตั้งอยู่บ้านวังกวาง  หมู่ที่ ๑๔  

2.๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ต าบลบ้านไร่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ 99.99   ของจ านวน 

ประชากรทั้งหมดในเขตต าบลบ้านไร่  มีวัดและส านักสงฆ์  ดังนี้   
  วัด  
  ๑. วัด    จ านวน    ๑๖   วัด 
   

  ส านักสงฆ์  
๑. ส านักสงฆ์    จ านวน   ๑๕   ส านักสงฆ์  

   
ส่วนประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  จะด าเนินการจัดท าเป็นประจ าทุกปี  คือ  
  -  งานประเพณีลอยกระทง   
  -  งานประเพณีสงกรานต์  
  -  งานประเพณีแห่ดอกผึ้ง 
  -  งานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

2.๓.๓  การสาธารณสุข 
การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่มีศูนย์บริการสาธารณสุขจ านวน ๓ แห่ง  คือ       
          ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  บ้านไร่ 

  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนส าราญ  ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านบ้านหนองใหญ่    
  ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังใหม่พัฒนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังกวาง ซึ่งมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว   
 2.๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - มีที่พักสายตรวจ  จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บ้านไร่พัฒนา  หมู่ที่ ๑๑  มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่ ๑ นาย  
โดยมีนายดาบต ารวจเป็นหัวหน้าสายตรวจ 
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2.๔.  การบริการขั้นพ้ืนฐาน 
 2.๔.๑  การโทรคมนาคม 
  มีที่ท าการไปรษณีย์อนุญาต  อ าเภอเทพสถิต จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านล าปอแดง  หมู่ที่  ๑๓ 
 2.๔.๒  การไฟฟ้า 
  ในเขตต าบลบ้านไร่มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน 
 
2.๕.  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 พ้ืนที่ป่าที่ส าคัญ  ได้แก่  เทือกเขาพังเหย  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน  มีเนื้อที่ประมาณ   ๑๑๑,๒๕๐  ไร่  
เป็นแหล่งต้นน้ า ที่ไหลผ่านต าบลต่างๆ ในอ าเภอ 
 2.๕.๒    แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ๕.๒.๑  มีน้ าตก  จ านวน     ๓    แห่ง 
  ๕.๒.๒  มีล าน้ า, ล าห้วย จ านวน     8    สาย 
 2.๕.๓  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ๕.๓.๑  ฝาย  จ านวน     14   แห่ง 
  ๕.๓.2  บ่อโยก  จ านวน     20   แห่ง 
  ๕.๓.3  สระน้ า  จ านวน     16   แห่ง 
      

 2.๕.๔  แหล่งท่องเที่ยว 
 ต าบลบ้านไร่  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงาม  และมีชื่อเสียงระดับประเทศ  ได้แก่อุทยานแห่งชาติป่า
หินงาม  ซึ่งในบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ  
  ๑.  ทุ่งดอกกระเจียว   ป่าหินงาม และสุดแผ่นดิน  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจ านวน
มาก  ระหว่างเดือน  มิถุนายน – สิงหาคม  ของทุกปี  เพราะเป็นช่วงฤดูฝน  ดอกกระเจียวบานสวยสะพรั่ง  และยังได้
สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกในช่วงเช้า ๆ ในบริเวณ 

  ๒.  ผาสุดแผ่นดิน    ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี     
   ๓.  ป่าหินงาม   เป็นรูปต่าง ๆ  เช่น  รูปถ้วยฟีฟ่า  รูปแม่ไก่ยัก  รูปเรด้า  เป็นต้น   

2.๖. การบริหาร 
ต าบลบ้านไร่  ยกฐานะจากสภาต าบลบ้านไร่  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ตามที่กระทรวงมหาดไทย   

ได้มีประกาศลงวันที่  ๑9  มกราคม  ๒๕๓9  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และมีผลบังคับใช้   ในวันที่  ๓๐  
มีนาคม  ๒๕๓9 

2.๖.๑  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบ
แบ่งได้  ๒  ส่วน  คือ 

๑.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่นิติบัญญัติ  และควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๐  คน   (หมู่บ้านละ 
๒  คน) อยู่ในต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีประธานสภา  ๑  คน  รองประธานสภา  ๑  
คน  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วันที่ครบวาระ 
๑ นายอุดมทรัพย์  ทิพย์อักษร ประธานสภาฯ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒ นายพยุงศักดิ์    นามโคตร  รองประธานสภาฯ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๓ นายแก่น   ยี่จัตุรัส สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๔ นางดวงแข   บรรจงปรุ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๕ นายเกียรติศักดิ์   ทองสุข สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๒ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๖ นางวัลลพ   พิมพิสาร สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๓ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๗ นางกัญชุดา  ธีระเตชาภัคร สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๓ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๘ นายถาวร   พูนทาทอง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๔ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
9 นายสนั่น   ประสมทรัพย์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๕ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

นายสาคาร  ชิดขุนทด 
นายบุญเรือง   เปียกสันเทียะ 
นายสายรุ้ง   รานอก 
นายวงษ์   จบมะลุม 
นายประสิทธิ์    อุ่นอก 
นายสุรพล    ฮวบขุนทด 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๕ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๖ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๖ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๗ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๗ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๘ 

๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 

๑๖ 
๑๗ 

นายเดโช    ขวางกระโทก 
นายคูณ    ยอพันธ์ 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๘ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 

๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 

๑๘ นายศุภชัย   ช านาญสิงห์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๑9 นายนุรักษ์   กลับสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๐ นายไพโรจน์   บุญธรรม สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๐ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๑ นายเสกสรร   วงค์ค าด้วง สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๑ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๒ นายล าพอง   อ่ิมศิล สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๒ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๓ นายจรูญ   ยศจัตุรัส สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๒ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๔ นายวัชนา   บุญสะอาด สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๓ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๕ นายบุรี     บุตะเขียว สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๓ ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒9 
๓๐ 
๓๑ 

นายพชร   อัครอังสุนาก 
นางติ๋ม    ขันชัยภูมิ 
นางบน    ปัดทุม 
นายคงเดช   มามาก 
นายล าเหียง   จานสูงเนิน 
นายมนตรี   สถิรานุวัฒน์   
 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๔ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๔ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๕ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๖ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๑๖ 

เลขานุการสภา อบต. 

๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒๙  กันยายน ๒๕๕9 

 

  ๒.  คณะผู้บริหาร  ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย      
ประกอบด้วย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑  คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒  คน  และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑  คน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง 

 

 

บัญชีรายช่ือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วันที่ครบวาระ 
๑ นายกรานต์    เขตจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๒ นายดิเรก      เพชรชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๓ นายอ านาจ    กุมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒9  กันยายน ๒๕๕9 
๔ นายจุฬาภร    เพ็ญแข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒9  กันยายน ๒๕๕9 

  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา   
ของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งส่วนการบริหารงาน   
ออกเป็น  ๖  ส่วน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ   เรียกว่า  หัวหน้าส่วน  เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการภายใน    มี
ลักษณะโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ดังนี้ 
 
                       โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

  

 2.๖.๒  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
ส านัก/ฝ่าย พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวม 

ส านักปลัด  ๖ 9 ๑๕ 
ส่วนการคลัง ๓ ๖ 9 
ส่วนโยธา ๑ ๔ ๕ 
ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และ 

๔ ๗ ๑๑ 
วัฒนธรรม 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ส่วนสวัสดิการสังคม 

- 
 

๒ 

๒ 
 

๑ 

๒ 
 

๓ 
รวม ๑๖ ๒9 ๔๕ 

  

 

ผูบ้ริหาร 

ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ส านกัปลดั ส่วนการคลงั ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา 

ศาสนา  และ

วฒันธรรม 

ส่วนสาธารณสุข 

และสิง่แวดลอ้ม 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ส่วนสวสัดกิาร

สงัคม 
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล 

  ๑. นายมนตรี     สถิรานุวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ๘) 
  ๒. นายศุภกฤษ   ฐานเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.๗) 
  ๓. จ.อ.ธนวุฒิ    พึ่งกุศล  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  
  ๔. นางลัดดาวัลย์   ทองแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
  ๕. นายสดใส      บุญศรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  ๖. นางสาววลินดา   จังโกฏิ  เจ้าพนักงานธุรการ   

พนักงานจ้าง 
  ๑. นาสาวสุนิสา    ช านาญสิงห์    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๒. นายธวัชชัย    ประจิตร พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๓. นายอภิวัฒน์   เคนวิเศษ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๔. นายก าจร    สร้อยกลาง นักการภารโรง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๕. นายกิตติศักดิ์   พาขุนทด คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  ๖. นายพชร     ห้วยหล่าย คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  ๗. นายกิตติศักดิ์    มุ่งดี  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  ๘. นายสมชาย   งอกนาวัง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  9. นางประจิม    ชิดตะขบ คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
ส่วนการคลัง 
 พนักงานส่วนต าบล 
  ๑. นางสาวเกศณี   สิงห์กุล หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) 
  ๒. นางสาวนครินทร์  อ้นชาลี นักวิชาการเงินและบัญชี  
  ๓. นางพิชชาพร   บัวบุญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 พนักงานจ้าง 
  ๑. นางสาวลัดดาวัลย์  วันจันตา   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๒. นางสุวิมล   เกิดโมลี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๓. นางสาวอรณัชชา  ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๔. นางสาวกรวิภา   นามวงษ์ พนักงานจดมาตรวัดน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๕. นายสมชาย   ประจิตร พนักงานจดมาตรวัดน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๖. นายสัมฤทธิ์  หมวกสันเทียะ พนักงานผลิตน้ าประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
ส่วนโยธา 
 พนักงานส่วนต าบล 
  ๑.นายไพลร๊อต   มาด้วง หัวหน้าส่วนโยธา  (นักบริหารงานช่าง ๖)     

พนักงานจ้าง  
  ๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงวลัยลักษณ์  อัครอังศุนาก ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๒. นายบุญเชิด   ช่องจอหอ  พนักงานขับรถขุดตัก   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๓. นายอาทิตย์   แก้วประเสริฐ คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  ๔. นายสมศักดิ์   แซ่เจียม  คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
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ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 

  ๑. นางสาวณัฏฐานันท์ ยางเครือ นักบริหารการศึกษา 
  ๒. นางสาวชุติมา  ช่วยณรงค์   ครู 
       ๓. นางสมพร   วงษ์สว่าง      ครู 
       ๔. นางอัญชลี   เขตจันทึก           ครูผู้ดูแลเด็ก 

พนักงานจ้าง 
  ๑. นางวิยดา   ห้วยหล่าย    ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๒. นางณัฐกานต์   กิตติพงศ์โสภณ ผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มะลิวรรณ  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๔. นางสาวณัฐชยา   โชติขุนทด ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๕. นางสาววิชุตา  ทรัพย์เอี่ยว ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๖. นายเขมราช   ประทุมมาศ คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  ๗. นายนิรันดร์    ไชยเสน  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานส่วนต าบล 
๑. นายศุภกฤษ   ฐานเจริญ   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ 

 พนักงานจ้าง 
  ๑. นายบุญน า  ยี่จัตุรัส  คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  ๒. นายประยูร  ช านาญ  คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 
ส่วนสวัสดิการสังคม 

พนักงานส่วนต าบล 
  ๑. นางสุดใจ    ทับทิมใส   นักบริหารงานสวัสดิการสังคม    
  ๒. นางสุปราณี   ศิลปอนันต์ นักพัฒนาชุมชน   
 พนักงานจ้าง 
  ๑. นางรัตนาภา    ไตรทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 

2.๖.๓  สภาพทางการคลัง 
  ฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ย้อนหลัง  ๓  ปี  งบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๘)
รายได้รวมทั้งปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ๔๒,๒๗๗,๓9๑.๐๒ แยกเป็น 

  -  หมวดภาษีอากร       ๓๑๗,๔๓๘,๘๗.๐๐ บาท 
  -  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต      ๔๒,๒๒๗.๘9            บาท 
  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        ๑๔9,๓๗๔.๔๘            บาท 
  -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      ๖๔9,๑๑๕.๐๐            บาท 
  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         ๒๘,๓๔๕.๐๐            บาท 
  -  หมวดภาษีจัดสรร     ๒๑,๗๔๒,๐9๗.๖๗ บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ๑9,๓๘๓,๑๔๕.๐๐ บาท 
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 รายได้รวมทั้งปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕๔,๗๔๑,๔๕๖.๕๐ แยกเป็น 
  -  หมวดภาษีอากร    ๓๐๗,9๑๕.๓๔ บาท 
  -  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต       ๔๘,๔๕๐.๐๐ บาท 
  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ๑๓๘,9๒๗.๗๒ บาท 
  -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     ๗๔๖,๓๖๐.๐๐ บาท 
  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ๓9,๘9๕.๐๐ บาท 
  -  หมวดภาษีจัดสรร ๒๐,๐๗๒,๓๗๕.๔๔ บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๑,๑๒๗,๖๗๓.๐๐ บาท 
 รายได้รวมทั้งปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ ๔๓,๘๔๕,9๐๖.๑๔ แยกเป็น 
  -  หมวดภาษีอากร    ๓๔9,๑๗๑.๐๖ บาท 
  -  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     ๒๘๖,๗9๓.๔๑ บาท 
  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ๑9๒,๖๓๒.๓๑ บาท 
  -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     ๕9๑,๑๑๕.๐๐ บาท 
  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     ๑9๘,9๐๐.๐๐ บาท 
  -  หมวดภาษีจัดสรร              ๒๑,๔๒๑,๗๒๐.๓๖ บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๘๐๕,๕๗๔.๐๐ บาท 
 

2.๖.๔  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ในปีที่ผ่านมา ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)    

เป็นหลักในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเน้นการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  ซึ่งใน
การพัฒนาที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหา  และพัฒนาท้องถิ่นไปในทางท่ีดีขึ้น  ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวดที่จ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 
วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 - งบกลาง   ๑๖,๓๘๑,๗๓๗.๐๐ บาท 
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า              ๑๐,๒9๗,๘99.๐๐       บาท 
 - ค่าตอบแทน       ๒๗๕,9๓9.๐๐ บาท 
 - ค่าใช้สอย                                                           ๖,๒๘๘,๔๒๒.๓9 บาท 
 - ค่าวัสดุ     ๕,9๔๕,๘๘๑.๐๐ บาท 
 - ค่าสาธารณูปโภค     ๑,๕๗9,๔๘๓.๒๗ บาท 
 - เงินอุดหนุน     ๕,9๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 - รายจ่ายอื่น     ๒,๒๑๗,9๔๖.๐๐ บาท 
 - ค่าครุภัณฑ์        99๑,๑๔๐.๐๐ บาท 
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ๒,๘๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร่  ๑๖ 
 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม  มุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ  ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
 
                                                      

 
 
 


