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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนีไ้ด้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้รวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงานจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพ้ืนที่ตำบลไร่น้อย ที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการและความสะดวกในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยพิจารณาถึงสภาพ
ปัญหา ความจำเป็นของประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 ในการนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ อาทิเช่น กองคลัง กอง
ช่าง กองสวัสดิการสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วย อีกท้ัง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ที่ได้ช่วยพิจารณาแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งของข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมทีจ่ะดำเนินการในห้วงต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทนำ 
 

๑.๑  แนวคิดในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น” 

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซ่ึงเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็น
เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  
 
๑.๒ ลักษณะของแผนดำเนินงานประจำปี 
 ๑.๒.๑ ความหมายของแผนการดำเนินงานประจำปี หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมที่แน่นอน และระบุระยะเวลา
การดำเนินงานที่ชัดเจน 
 ๑.๒.๒ แผนการดำเนินงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น 
นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนการดำเนินงานต้องมีความพร้อม ๓ ประการ คือ ประการแรก มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ ประการที่ ๒ มี
ความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค ประการสุดท้าย มีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1.3.1 แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมการ พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ นั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้ำซ้อนของ โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน /  

1.3.2 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 3. 
แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุ
ในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือ
งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ  
ทีด่ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
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1.3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)  
1.3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงาน 
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ 
ข้อ 27 ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้  

1.4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1.4.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้ วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

1.4.3 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยงาน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

๑. ๕.๑ ช่วยเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
การวางแผน ช่วยทำให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน ก่อนที่ จะ

เกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม 
๑.๕.๒ ช่วยป้องกันมใิห้เกิดปัญหาในอนาคต 
การวางแผน ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาสำคัญขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการ

พิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะเหตุการณ์ในอนาคต และอาศัยความรู้ความสามารถในการทำนายเหตุการณใ์นอนาคตด้วย 
 
 
 
 



-3- 
 

๑.๕.๓ ช่วยให้องค์กรมุง่สู่อนาคตอย่างมีทิศทาง 
การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมทั้ งผลงานที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาหาความรู้ใน

เรื่องดังกล่าวได้จากแผนงานล่วงหน้า ก่อนจะกระทำใด ๆ อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด ตลอดจนจะใช้เครื่องมือขนาดไหน ประเภทใด จึงจะทำให้เกิดความสำเร็จที่จะเกิดข้ึน 
๑.๕.๔ ช่วยให้การทำงานเป็นระบบ 
การวางแผน ช่วยให้การทำงานเป็นระบบและเสริมสร้างกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จะเป็ นไปสู่ผลงาน และผลลัพธ์ที่

คาดหมายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการที่มาจากสภาพแวดล้อมองค์กร 
๑.๕.๕ ช่วยให้การทำงานมีความเป็นไปได้ 
การวางแผน ช่วยให้การทำงานสำเร็จ  ทั้งนี้ เพราะการกระทำนั้นมีความยากง่ายแตกต่าง ๆ กันโดยทั่วไปแล้วการกระทำจะยากกว่าการคิดหรือกล่าวแบบผู้บริหารก็

คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความยากลำบากมากกว่าการวางแผนมายหลายเท่า การวางแผนจะช่วยให้การกระทำมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นจะต้อ งเป็นไปอย่างมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็นระบบทุกส่วนทุกด้าน โดยอาศัยการประสานความร่วมมือซึ่งสามารถรู้ได้ล่วงหน้าจากแผน 

๑.๕.๖ ช่วยให้เกิดการประหยัด 
การวางแผน ช่วยให้มีการกำหนดกลยุทธ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด มีการทำลอง ทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งวิธีการและ

ขั้นตอนอื่น ๆ ของการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑.๕.๗ ช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร 
การวางแผน ทำให้การริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุมการทำงาน เมื่อมีความร่วมมือ ประสานงานและสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกส่วน 
๑.๕.๘ ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก 
การวางแผน ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก หรือการทำงานเพ่ือป้อกันปัญหาหรือความต้องการมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการสร้างความริเริ่มหรือ

นวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการพัฒนาให้ยืนอยู่แถวหน้าได้ตลอดเวลา 
๑.๕.๙ ช่วยสร้างความสมานฉันท์ 
การวางแผน ช่วยสร้างความสมานฉันท์ เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นในองค์กร ทำให้สมาชิกทุกคน ทุกหน่วยงาน ย่อมรู้โดยชัดเจนว่า ทำอะไร อย่างไร เมื่อใด และเพ่ือ

ใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ ความราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 

  นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ องค์กรต้องวางแผนเพ่ือผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือกำหนดสภาพของอนาคตอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเพ่ือการควบคุมให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การวางแผนยังใช้ในระดับชาติและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้นำ
ระดับสูง เพราะการวางแผนยังมีวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นการประสานแผน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน 
องค์กร หรือแม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศ เพ่ือทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

 



ส่วนที่ ๒ 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

องคป์ระกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังนี้  
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ  
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 

การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ ยุทธศาสตร์
และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้อง
เป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)  

2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด. 02)  
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อม

แสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ / โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ / งบประมาณ (บาท) / สถานที่ดำเนินการ / หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / 
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

 
 

   

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 115 44.92 24,561,000 33.92 กองช่าง 
รวม 115 44.92 24,561,000 33.92  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ      
   2.1 แผนงานการเกษตร 4 1.56 120,000 0.17 กองส่งเสริมการเกษตร 
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.39 100,000 0.14 กองสวัสดิการสังคม 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข  -  - กองสาธารณสุขฯ 

รวม 5 1.95 220,000 0.30  

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต      

   3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 0.39 30,000 0.04 สำนักปลดั 

   3.2 แผนงานการศึกษา 9 3.52 265,000 0.37 กองการศึกษา 

   3.3 แผนงานสาธารณสุข 7 2.73 985,000 1.36 กองสาธารณสุขฯ 

   3.4 แผนงานการเกษตร 4 1.56 170,000 0.23 กองส่งเสริมการเกษตร 

   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 9 3.52 31,888,000 44.04 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 30 11.72 33,338,000 46.05  

 
 
 
 

 

แบบ ผด.01 



 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม      

   4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 0.39 100,000 0.14 สำนักปลดั 
   4.2 แผนงานสาธารณสุข 13 5.08 3,150,000 4.35 กองสาธารณสุขฯ 
   4.3 แผนงานการเกษตร 2 0.78 30,000 0.04 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 16 6.25 3,280,000 4.53  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
   5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 19 7.42 4,540,893 6.27 สำนักปลดั 
   5.2 แผนงานการศึกษา 1 0.39 100,000 0.14 กองการศึกษา 
   5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.39 94,000 0.13 กองสวัสดิการสังคม 
   5.4 แผนงานสาธารณสุข 2 0.78 60,000 0.08 กองสาธารณสุขฯ 
   5.5 แผนงานการเกษตร 1 0.39 30,000 0.04 กองส่งเสริมการเกษตร 
   5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1.56 900,000 1.24 กองช่าง 

รวม 28 10.94 5,724,893 7.91  
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

 
 

   

   6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 0.39 34,000 0.05 สำนักปลดั 
   6.2 แผนงานรักษาความสงบ 11 4.30 1,335,000 1.84 สำนักปลดั 
   6.3 แผนงานการศึกษา 47 18.36 3,406,207 4.70 กองการศึกษา 
   6.4 แผนงานงบกลาง 1 0.39 50,000 0.07 สำนักปลดั 
   6.5 แผนงานสาธารณสุข 1 0.39 440,000 0.61 กองสาธารณสุขฯ 
   6.6 แผนงานการเกษตร 1 0.39 10,000 0.01 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 62 24.22 5,275,207 7.29  
รวมทั้งสิ้น 256 100.00 72,399,100 100.00  



 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายไมตรี หมู่ที่ 2 
บ้านนาเมือง 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 155.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
465.00 ตรม. 

290,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 
 

 

          

2 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม
กาญจนาภเิษก หมู่ที่ 2 
บ้านนาเมือง 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 368.00 ตร.ม. 

218,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

 

 

          

3 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านพอเพียง หมู่ที่ 2 
บ้านนาเมือง 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 230.00 ตร.ม. 

139,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 
 

 

          

4 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
รีสอร์ท หมู่ที่ 3 บ้าน 
ปลาดุก 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

361,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

           

5 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านคำพวัน-ทางเข้าบ้าน
หมากมี่ หมู่ที่ 3 บ้าน 
ปลาดุก 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 

241,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 

 

           

6 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
นายสายันต์  บุญทรง หมู่
ที่ 3 บ้านปลาดุก 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 116.00 ตร.ม. 

68,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

           

                  

 

แบบ ผด. 02 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม
คำพวรรณ ซอยตรงข้าม
วัดคำพวัน หมู่ที่ 3 บ้าน
ปลาดุก 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 74.00 ตร.ม. 

44,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 

 

 

          

8 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลัง รพ.50 พรรษา หมู่ที่ 
3 บ้านปลาดุก 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. 

383,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง  

           

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายนา
พ่อกมล-นาพ่อประภาส 
หมู่ที่ 4 บ้านยางลุม่ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

477,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

 

          

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่
ที่ 4 ไปหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 4 
บ้านยางลุ่ม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

477,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง  

           

11 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
นายสัมฤทธ์ิ มาเฉลิม  
หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

354,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
 

 

          

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่
ที่ 5 ไปหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. 

382,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
 

 

          

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อ
แยง หมู่ที่ 6 บ้านบาก 
 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

357,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
 

 

          

14 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านบาก 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 

238,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง  

           

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

15 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังวัดนาเยยี หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 

238,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
 

 

          

16 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายไพวรรณ หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. 

181,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
 

 

          

17 ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ๋าง้ิว หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

101,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
 

 

          

18 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 

238,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
 

 

          

19 ก่อสร้างถนน คสล.นาย
สังวร  สิทธิจินดา หมู่ที่ 8 
บ้านไร่น้อย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.50 ตร.ม. 

196,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
 

 

          

20 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางลัดไปบานบาก หมู่ที่ 
8 บ้านไร่น้อย 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

477,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
 

 

          

21 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านคำพ่อปลา ไปทาง
บ้านไร่น้อย หมู่ที่ 9 บ้าน
คำพ่อปลา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

477,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง 

 

 

          

22 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านคำพ่อปลา ไปทาง
บ้านนามึน หมู่ที่ 9 บ้าน
คำพ่อปลา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

477,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง 

 

 

          

 
 
 

     
            

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

23 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางรวิรรณ นันทรักษ์ 
หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 428.00 ตร.ม. 

63,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
 

 

          

24 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายประสาท  พิจารณ์ หมู่ท่ี 
10 บ้านนามึน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. 

286,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
 

 

          

25 ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน
คุณพนารัตน์   
สิทธิจินดา หมู่ท่ี 10  
บ้านนามึน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

358,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 

 

 

          

26 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
บ้านนางประคอง  บุญยัง 
หมู่ท่ี 12  
บ้านโนนหงส์ทอง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. 

155,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 

 

 

          

27 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยเพิ่มศรี หมู่ที่ 12 
บ้านโนนหงส์ทอง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. 

286,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 
 

 

          

28 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยพงษ์พัฒน์ หมู่ที่ 12 
บ้านโนนหงส์ทอง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

354,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 
 

 

          

29 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ผู้ช่วยทองใส หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

484,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
 

 

          

30 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยสินชัย หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360,000 ตร.ม. 

360,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
 

 

          

 
 
 

     
            

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

31 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยโรงกาแฟเก่า หมู่ที่  
14 บ้านทุ่งสว่าง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. 

309,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง   

          

32 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลังวัดป่าจันทร์แดง หมู่ที่ 
14 บ้านทุ่งสว่าง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. 

500,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 
 

 

          

33 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลังโรงเรียนกิตติญาณ
อุปถัมภ์ หมู่ที่ 15 บ้าน 
ดงแสนสุข 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 233.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 932.00 ตร.ม. 

558,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 

 

 

          

34 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลังวัดกิตตญิาณโสภณ 
หมู่ที 15 บ้านดงแสนสุข 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 155.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620.00 ตร.ม. 

373,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 
 

 

          

35 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางนิภาภรณ์ แก้วตา 
หมู่ที่ 15 บ้านดงแสนสุข 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า 240.00 ตร.ม. 

143,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 
 

 

          

36 ก่อสร้างถนน คสล. สายบี
แอนด์บี รีสอร์ท หมู่ที่ 16 
บ้านปลาดุกใต ้

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 800.00 ตร.ม. 

476,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 
 

 

          

37 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 
16 บ้านปลาดุกใต ้

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 108.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 432.00 ตร.ม. 

254,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 
 

 

          

38 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 
16 บ้านปลาดุกใต ้

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 163.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 654.00 ตร.ม. 

388,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 
 

 

          

 
 
 

     
            

 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

39 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยอู่อนันต์ หมู่ที่ 16 
บ้านปลาดุกใต ้

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. 

119,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 
 

 

          

40 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ข้างโรงกลึง หมู่ที่ 17 
บ้านแคนคำ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. 

202,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 
            

41 ก่อสร้างถนน คสล. สายช่วง
บ้านนายจรูญ-บ้านนาง
สุกัญา หมู่ท่ี 17 บ้าน 
แคนคำ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 46.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม. 

107,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 

            

42 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยราชพัสดุ 2 หมู่ที่ 17 
บ้านแคนคำ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม. 

99,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 
            

43 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 
บ้านแคนคำ 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 

238,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 
            

44 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายประสิทธ์ิ หมู่ที่ 
19 บ้านปลาดุกทอง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. 

358,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 
            

45 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ตรงช่วงกำแพงวัด หมู่ที่ 
19 บ้านปลาดุกทอง 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม. 

175,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 
            

46 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายหน้าวดั-
สามแยก หมู่ที่ 1 บ้าน
ตำแย 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จำนวน 
181 เมตร บ่อพักสำหรับท่อขนาด 
0.40 เมตร พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก
จำนวน 20 บ่อ ความยาวรวม 201.00 
เมตร 

353,000 หมู่ที่ 1  กองช่าง 

            

 
 

     
            

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

47 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายซอยร่วม
สามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านนา
เมือง 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จำนวน 
300 เมตร บ่อพักสำหรับท่อขนาด 
0.40 เมตร พร้อมฝาปดิตระแกรง
เหล็กจำนวน 20 บ่อ ความยาวรวม 
320.00 เมตร พร้อมก่อสรา้งถนน 
คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 
ม. หนา 0.15 ม. 

719,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

 

 

          

48 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายคุ้มมะลิ
หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จำนวน 
150 เมตร บ่อพักสำหรับท่อขนาด 
0.40 เมตร พร้อมฝาปดิตระแกรง
เหล็กจำนวน 20 บ่อ ความยาวรวม 
170.00 เมตร 

332,000 หมู่ที่ 2  กองช่าง 

            

49 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สาย ซอย 6 
หน้าบ้าน ส.อบต.สมเด็ด 
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จำนวน  
135 เมตร บ่อพักสำหรับท่อขนาด 
0.40 เมตร พร้อมฝาปดิตระแกรง
เหล็กจำนวน 15 บ่อ ความยาวรวม 
150.00 เมตร 

272,000 หมู่ที่ 3  กองช่าง 

            

50 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายบ้าน
นายไพฑูรย์ ขาวสีจาน 
หมู่ที่ 11 บ้านพุทธินิคม 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร พรอ้ม
ฝาปิดตระแกรงเหล็กจำนวน 12 บ่อ 
ความยาวรวม 117.00 เมตร 

222,000 หมู่ที่ 11  กองช่าง 

            

51 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายหน้าวดั
ช่วงทิศตะวันออก หมู่ที่ 
11 บ้านพุทธนิคม 

ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร พรอ้ม
ฝาปิดตระแกรงเหล็กจำนวน 20 บ่อ 
ความยาวรวม 196.00 เมตร 

377,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง 

            

 
 
 

     
            

 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

52 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายหน้า
บ้านนายบุญหลาย บุญแล 
หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม 

ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร พรอ้ม
ฝาปิดตระแกรงเหล็กจำนวน 20 บ่อ 
ความยาวรวม 196.00 เมตร 

355,000 หมู่ที่ 11  กองช่าง 

 

 

          

53 วางทอ่ระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายหน้า
บ้านนายนายทองศูนย์  
ชมพู หมู่ที่ 11  
บ้านพุทธนิคม 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร พรอ้ม
ฝาปิดตระแกรงเหล็กจำนวน 10 บ่อ 
ความยาวรวม 95.00 เมตร 

200,000 หมู่ที่ 11  กองช่าง 

            

54 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายซอยโชค
สงวน หมู่ที่ 12 บ้านโนน
หงส์ทอง 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
194 เมตร พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก
จำนวน 21 บ่อ ความยาวรวม 215.00 
เมตร 

374,000 หมู่ที่ 12  กองช่าง 

            

55 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายซอย
เศรษฐี หมู่ที่ 12 บ้าน
โนนหงส์ทอง 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
238 เมตร พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก
จำนวน 27 บ่อ ความยาวรวม 265.00 
เมตร 

473,000 หมู่ที่ 12  กองช่าง 

            

56 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายหน้า
โรงเรียนยุวทูตต่อเนื่อง 
หมู่ที่ 15 บ้านดงแสนสุข 

ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมฝา
ปิดตระแกรงเหล็กจำนวน 4 บ่อ ความ
ยาวรวม 44.00 เมตร 

73,000 หมู่ที่ 15  กองช่าง 

            

57 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาปดิตะแกรง สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

บ่อพักสำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 19 บ่อพัก 
ความยาวรวม 19.00 เมตร 

219,000 หมู่ที่ 18  กองช่าง 

            

 
 

                 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

58 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก ซอยสวัสดี 
หมู่ที่ 18 บ้านนคิมพัฒนา 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
8 บ่อ ความยาวรวม 74.00 เมตร 

166,000 หมู่ที่ 18  กองช่าง 
 

 

          

59 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก ซอย 12 
สิงหา 1 หมู่ที่ 18 บ้าน
นิคมพัฒนา 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
16 บ่อ ความยาวรวม 162.00 
เมตร 

346,000 หมู่ที่ 18  กองช่าง 

            

60 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก ซอย 12 
สิงหา 2 หมู่ที่ 18 บ้าน
นิคมพัฒนา 

ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
16 บ่อ ความยาวรวม 164.00 
เมตร 

348,000 หมู่ที่ 18  กองช่าง 

            

61 วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้าน
นางละมัย ทัศนารักษ์ หมู่ท่ี 
19 บ้านปลาดุกทอง 

ขนาด ศก. 0.60x1.00 เมตร บ่อพัก
สำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 
31 บ่อ ความยาวรวม 304.00 
เมตร 

548,000 หมู่ที่ 19  กองช่าง 

            

62 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 
6 บ้านบาก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2-
1.80x1.80 เมตร จำนวน 2 ท่อลอด 
ความยาว 7.00 เมตร 

324,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
            

63 ขยายเขตท่อประปาขนาด 
2 น้ิว ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 บ้านยางเทิง 

ขยายเขตท่อประปาขนาด 2 น้ิว 100,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
            

64 ขยายเขตท่อประปาขนาด 
2 น้ิว ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 10 บ้านนามึน 

ขยายเขตท่อประปาขนาด 2 น้ิว 100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

 
 
 
 
 

    
 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

65 ขยายเขตท่อประปาขนาด 
3 น้ิว ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 15 บ้านดงแสนสุข 

ขยายเขตท่อประปาขนาด 3 น้ิว 150,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 
   

 

        

66 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนา
มึน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 353,000 หมู่ที่ 10  กองช่าง 
            

67 ติดตั้งถังกรองน้ำ (สนิม
เหล็ก) ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

ติดตั้งถังกรองน้ำ 162,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
            

68 ชุดเจาะบ่อบาดาลขชนาด 
150 ม.ม. พร้อมตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ำใตด้ิน หมู่ที่ 
8 บ้านไร่น้อย 

ชุดเจาะบ่อบาดาลขชนาด 150 ม.ม. 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน 

100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 

            

69 ก่อสร้างระบบเสยีงตาม
สายหัวหนองนามึน หมู่ที่ 
10 บ้านนามึน 

ก่อสร้างระบบเสยีงตามสาย 150,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

70 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านตำแย 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 
            

71 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านบาก 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
            

72 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
            

 
 

 

 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

73 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านปลาดุกทอง 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 50,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 
   

 

        

74 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

ซ่อมแซมถนน คสล. (เท คสล.ทับผิวทาง
เดิม) กว้าง 5.00 ม. ยาว 26.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 130.00 ตร.ม. 

78,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 

            

75 ซ่อมแซมถนน คสล. สาย
บ้านนางไมตรี นราศรี หมู่
ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 
206.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
824.00 ตร.ม. 

488,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 

            

76 ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยาย
เขตระบบเสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย 

50,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 
            

77 ขยายเขตระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง 

ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 100,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 
            

78 ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยาย
เขตระบบเสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม 

ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย 

100,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง 
            

79 ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยาย
เขตระบบเสยีงตามสาย 
หมู่ที่ 18 บ้านนคิมพัฒนา 

ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 
            

80 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในพื้นที่ อบต. 
ไร่น้อย  

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.ภายใน 
อบต.ไร่น้อย ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. 

159,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 

            

 
 
 

     
            

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

81 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน 
บริเวณทีส่าธารณ 
ประโยชน์ (ข้าง สทร.9) 
หมู่ที่ 16 บ้านปลาดุกใต้  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินบริเวรที่
สาธารณประโยชน์ (ข้าง สทร.9) ตาม
แบบ อบต.ไร่น้อยกำหนด 

490,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 

   

 

        

82 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อเป็นค่าปักเสา
พาดสาย ฯลฯ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเพื่อเป็น
ค่าปักเสาพาดสายเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่ง
เป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า ฯลฯ 

100,000 ตำบลไร่น้อย กองช่าง 

            

83 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านนาเมือง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

100,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 
            

84 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
บ้านปลาดุก 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

100,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
            

85 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย
บ้านนายโสภา ชะนีวงษ์ 
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

70,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
            

86 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ซอยมิตรสัมพันธ์ 8  
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสง
สว่าง 

70,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 

            

87 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
            

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

88 การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เส้นบ้านนางหนู หมู่ที่ 6 

บ้านบาก 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
   

 

        

89 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้น
บ้านนางอุไรลักษณ์ - นาง
จิราภรณ์ โลหะสาส์น หมู่

ที่ 6 บ้านบาก 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที ่6 กองช่าง 

            

90 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ซอยข้างบ้านนาย
ศักดิ์สิทธ์ิ ดวงสวสัดิ์  
หมู่ที่ 7 บ้านนาเยยี 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

100,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 

            

91 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านไร่น้อย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
            

92 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย
ข้างวัด หมู่ที่ 9 บ้าน 
คำพ่อปลา 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสง
สวา่ง 

100,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง 

            

93 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านนามึน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

94 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง เส้น
กลางบ้าน-หมู่บ้านปาริ
ชาติ หมู่ที่ 11 บ้านพุทธ
นิคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสง
สว่าง 

100,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง 

   

 

        

                  

 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

95 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านโนนหงษ์ทอง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

100,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 
   

 

        

96 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
            

97 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 
            

98 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
สายบ้านพ่อไสว กล่อม
เสียง หมู่ที่ 16 บ้านปลา
ดุกใต้ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
แสงสว่าง 

100,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 

            

99 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ซอยราชพัสดุ 1,2 หมู่ที่ 
17 บ้านแคนคำ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
แสงสว่าง 

100,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 

            

100 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 
            

101 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านปลาดุกทอง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 
            

 
 
 

     
            

 

 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

102 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 

บ้านทุ่งสว่าง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

50,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 
   

 

        

103 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สายศูนย์ปฏิบัติธรรม

กาญจนาภเิษก หมู่ที 2 
บ้านนาเมือง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

            

104 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

บ้านยางลุ่ม 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 
            

105 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
            

106 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านไร่น้อย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
            

107 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านนามึน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

108 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านโนนหงส์ทอง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 
            

109 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
            

 
 
 

     
            

 

 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

110 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 
   

 

        

111 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางเชื่อมต่อไปบ้าน
นาดูนน้อย ต.ขามใหญ่ 
หมู่ที่ 16 บ้านปลาดุกใต ้

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

100,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 

            

112 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 
บ้านนคิมพัฒนา 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 
            

113 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านปลาดุกทอง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 
            

114 ก่อสร้างศาลาอเนก 
ประสงคภ์ายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 
8.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 5.90 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม. 

406,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 
            

115 ก่อสร้างศาลาอเนก 
ประสงคภ์ายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 บ้านดงแสน
สุข 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 
8.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 5.90 
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม. 

406,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 

            

รวม 24,561,000               

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
      2.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 

ค่าใช้จ่ายตามในการดำเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล
ไร่น้อย 

20,000 ตำบลไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร    

 

        



2 ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลไร่น้อยบริการประชาชน
เคลื่อนที่เกีย่วกับการให้คำปรึกษาด้าน
การเกษตร 

20,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

   

 

        

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

   
 

        

4 โครงการขยายพันธ์ุพชืสู่
ชุมชน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการ
ขยายพันธ์ุพืชสู่ชุมชน 

30,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

   
 

        

รวม 120,000               

 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และจัดฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1-19 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บา้น หมู่ที ่
1-19 
 

100,000 หมู่ที่ 1 -19 กองสวัสดิการ
สังคม 

      

 

     

รวม 100,000               

 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร ประจำปี 2564 
ของ อบต.ไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
ประจำปี 2563 ของ อบต.ไร่น้อย 

30,000 อบต.ไร่น้อย สำนักงานปลัด 

      

 

     

รวม 30,000               



 
 3.2 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี และงานพระราช
กุศลต่าง ๆ เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 
10  

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชการที่ 10  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
และอื่น ๆ ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

         

 

  

2 จัดกิจกรรมงาน เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลัษณ พระ
บรมราชิน ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานพระ
ราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพระราช
กุศลต่าง ๆ เนื่องในวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชิน ี

30,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

        

 

   

3 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมชนนีพันปีหลวง  

ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกจิกรรมถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปี
หลวง สำหรับเป็นค่าใช้จา่ย เช่น เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

         

 

  

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

4 จัดกิจกรรมวัน 
ปิยมหาราช  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิย
มหาราช เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพาน
พุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม ้ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา  

           

5 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวนั
ท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุม่
ดอกไมส้ด ฯลฯ  

5,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
     

 

      

6 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่นเงินรางวัลของ

50,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
   

 
        



สมนาคณุ ค่าเช่าเครื่องเสยีง ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 

7 จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจำปี 2564 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เชน่
ค่าจัดสถานท่ี , ค่าวสัดุอุปกรณ์ , 
และอื่น ๆ ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

      

 

     

8 จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำเยาวชน , 
สำหรับค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ ฯลฯ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

       

 

    

9 จัดอบรมส่งเสริมสนับสนุน 
การให้ความรูเ้รื่องหมอ
พราหมณ์สู่ขวัญ ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามแบบวิถีคนในชุมชน   

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสรมิ
สนับสนุน การใหค้วามรูเ้รื่องหมอ
พราหมณ์สู่ขวัญ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบวิ๔คนใน
ชุมชน   

30,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

       

 

    

รวม 265,000               

 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 รณรงค์เฝ้าระวังควบคุม
โรคตดิต่อในชุมชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

50,000 หมู่ที่ 
1-19 

กองสาธารณสุข 
    

 
       

2 จัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นฆ่า
ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นฆา่ยุงลาย
ป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

115,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข 
        

 

   

3 จัดซื้อทรายอะเบท ค่าจัดซื้อทรายอะเบท เพ่ือกำจัดลกูน้ำ
และยุงลาย 
 

300,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข 
    

 

       

4 จัดซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญั
ประจำบ้าน 

ค่าจัดซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัประจำ
บ้าน สำหรับใช้ในสำนักงาน อบต. 
ไร่น้อย 

20,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
       

 

    



5 จัดซื้อเวชภณัฑ์ประจำรถกู้
ชีพ 
 

ค่าจัดซื้อเวชภณัฑ์ประจำรถกู้ชีพ 20,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
       

 

    

 6 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 
19 หมู่บ้าน 

380,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
      

 

     

7 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงในการ
พ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลาย  

ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงในการพ่นหมอก
ควันกำจัดยุงลายในเขต อบต.ไร่นอ้ย 
19 หมู่บ้าน  

100,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
    

 

       

รวม 985,000               

 
3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 รณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

20,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
      

 

     

2 
 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  

คา่จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
      

 

     

3 โครงการสำรวจข้อมลู
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ตาม
โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

20,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

     

 

       

4 โครงการจ้างเหมาบริการ
ในการฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั 

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการใน
การฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

30,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

     

 

       

รวม 170,000               



 
 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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 จัดกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ตำบลไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุตำบลไร่น้อย 

100,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

     
 

      

2 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนนุ
กิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

50,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม     

 

       

3 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ช่วงอายุ 60-69 ปี 

12,679,200 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 4 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ช่วงอายุ 70-79 ปี 

6,678,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ช่วงอายุ 80-89 ปี 

2,908,800 หมู่ที่  
1-19 

กองสวสัดิการ
สังคม 

            

6 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป 

552,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

7 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมแกผู่้พิการหรือ
ทุพพลภาพตามประกาศรายชื่อผูม้ี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 

8,700,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวสัดิการ
สังคม 

    

 

       

8 อุดหนุนค่าช่วยเหลือผู้ตดิ
เชื้อเอดส์ (HIV) ในเขต
พื้นที่ตำบลไร่น้อย 

เงินอุดหนุนค่าช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ (HIV) ในเขตพื้นท่ีตำบล 
ไร่น้อย 

210,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม     

 

       

9 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล 
ไร่น้อย 

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบล 
ไร่น้อย 

10,000 กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนตำบล
ไร่น้อย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

       

 

    

รวม 31,888,000               

 
 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 รังวัดสอบเขตทีส่าธารณะ
ประโยชนร์่วมกัน 
 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

100,000 หมู่ที่  
1-19 

สำนักงานปลัด 
   

 

        

รวม 100,000               

 
 
 
 



4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 กิจกรรม 5ส. ภายในที่ทำ
การ อบต.ไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการกจิกรรม 5ส. 
ภายในที่ทำการ อบต.ไร่น้อย 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

       
 

    

2 โครงการไร่น้อยสะอาด 
บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง 
(บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) 

โครงการไร่น้อยสะอาดบ้านน่าอยู่ 
ถนนน่ามอง (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์)  
หมู่ที่ 1-19 

100,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม         

 

   

3 จัดตั้งธนาคารขยะใน
ชุมชน  

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
ในชุมชน ท้ัง 19 หมู่บ้าน 

50,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

      
 

     

4 โครงการรณรงค์กำจัด
ขยะในท่ีหรือสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์กำจัดขยะ
ในที่หรือสาธารณะ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

  
 

         

5 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมกำจัด
ผักตบชวา น้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กำจัดผักตบชวาณ บริเวณแหล่งน้ำคู
คลองในพื้นท่ีตำบลไร่น้อย  

200,000 ตำบลไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม      

 

      

6 โครงการ “บริหารจัดการ
ขยะตามหลัก 3 Rs ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
น้อย” 

ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ “บริหาร
จัดการขยะตามหลัก 3 Rs ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย” 

200,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม       

 

     

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

7 โครงการจดัตั้งศูนย์การ
เรียนรู้การจดัการขยะมูล
ฝอยแบบผสมผสานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"  

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้การจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"  

50,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

    

 

       

8 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะต้นทาง 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมสีว่น
ร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง 

100,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม       

 

     

9 โครงการฝึกอบรมรณรงค์ ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการฝึกอบรม 10,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข             



สร้างเตาเผาถ่านเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม” 

รณรงค์สร้างเตาเผาถ่านเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” 

และสิ่งแวดล้อม 

10 โครงการรณรงค์สรา้ง
จิตสำนึกในการช่วยกัน
รักษาความสุอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกในการช่วยกันรักษาความสุ
อาดและสิ่งแวดล้อม 

30,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

    

 

       

11 กำจัดขยะมลูฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อ
ควบคุมและกำจัดมาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย 

ค่าจ้างเหมาบริการากำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและ
กำจัดมาวะมลพิษที่มผีลต่อสุขภาพ
อนามัยสวสัดิภาพ และคณุภาพชีวติ
ของประชาชน 

2,000,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

12 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย
พนักงานประจำรถขยะ 

ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงาน
ประจำรถขยะ 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

13 จัดซื้อวัสดุถังขยะขนาด
บรรจุ 120 ลิตร 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุถังขยะขนาดบรรจุ 120 
ลิตร 

330,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม             

รวม 3,150,000               

4.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูก
ในวันสำคัญต่างๆ  
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์กลา้ไมเ้พื่อ
ปลูกในวันสำคญัต่างๆ  

20,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร      

 

      

3 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

    

 

       

รวม 30,000               

 
 
 
 



5. ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งท่ัวไป หรือเลือกตั้งซ่อม  

1,500,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
     

 

      

2 โครงการอบรมสมัมนา
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่น้อย 

200,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  

           

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ให้แกค่ณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ อบต.ไร่น้อย 

200,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ให้แก่พนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างฯ 

200,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

5 โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบล เพื่อนำข้อมูลมา
จัดทำเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบล เพื่อนำข้อมลูมาจดัทำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม 

30,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

 
  
 
 
 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทำ
ระบบสารบรรณอิเล็ก 
ทรอนิกส์ของอบต.ไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทำระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต. 
ไร่น้อย 

2,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  

 

 

         

7 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ใน
กิจการ อบต.ไร่น้อย 

167,893 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  
           

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
 

100,000  อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  
           

9 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อ
ใช้ในกิจการ อบต.ไร่น้อย 

286,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  
           

10 จัดซื้อวัสดโุฆษณาและ
เผยแพร ่

ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เพื่อใช้ในกิจการ อบต.ไร่น้อย 

50,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  
           

11 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
กิจการ อบต.ไร่น้อย 

100,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
    

 
       

12 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ ค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย สำหรับ
ห้องประชุม อบต.ไร่น้อย 

10,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

13 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) 

จ่ายเงินเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) 

100,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

14 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างในการ
จ่ายค่าตอบแทนการออก
ข้อสอบ การตรวจ
กระดาษคำตอบ การสอบ
สัมภาษณ์ ดำเนินการ
คัดเลือกในการสรรหาและ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างในการจ่ายค่าตอบแทนการ
ออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษคำตอบ การสอบสัมภาษณ์ 
ดำเนินการคดัเลือกในการสรรหาและ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

    

 

       

 
 
 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น,ข้อบัญญัติต่าง ๆ 

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น,ข้อบัญญัติต่าง ๆ 

50,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
    

 

       

16 ค่าสาธารณูปโภค 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคตา่ง ๆ 
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าบริการโทรคมนาคม 

1,250,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
    

 

       

17 โครงการสำรวจความพึง
พอใจผู้มารับบริการ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึง
พอใจผู้มารับบริการ 

25,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
     

 

       

18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

200,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง  

           

19 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้ของ อบต.  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. เช่น การ
จัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง  

           

รวม 4,540,893               

 
 

 
 
 
 
 
 



5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกิจ , 
พนักงานจ้างท่ัวไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าลง อิทะเบียน 

94,000 อบต.ไร่น้อย กองสวสัดิการ
สังคม 

 

           

รวม 94,000               

 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

80,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

   

 

        

2 ค่าตรวจสอบมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ค่าตรวจสอบมาตรฐานโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เช่น ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอุปโภค บรโิภค ฯลฯ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

      

 

     

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า
เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
ตำบลไร่น้อย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เช่น 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ฯลฯ  

400,000 ตำบลไร่น้อย กองช่าง 

   

 

        

 
 



ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

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. 

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง ต่างๆ  เพื่อใช้ใน
ในการซ่อมบำรุง 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ เช่น อิฐ 
หิน ปูน ทราบ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงต่าง ๆ 

400,000 ตำบลไร่น้อย กองช่าง 
       

 

    

รวม 900,000               

 
 
5.4 แผนงานสาธารณสุข  

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

60,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           

2 ค่าบริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ สำหรับบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรบั
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

15,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม     

 

       

รวม 75,000               

 
 
 
 
 
 



5.5 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

100,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

  

 

         

รวม 100,000               

 
5.6 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

30,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

           

รวม 30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 อุดหนุนโครงการงาน
กาชาดและงานปีใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปี
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 
พ.ศ. 2564 

10,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
  

 

         

2 อุดหนุนโครงการงาน
กาชาดและงานปีใหม่ 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปี
ใหม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
  

 

         

3 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัด
อุบลราชธาน ี

อุดหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

14,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  

           

รวม 34,000               
 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 ค่าตอบปฏิบัติการจดุ
ตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
วันสงกรานต์ และเทศกาล
อื่น ๆ 

ค่าตอบปฏิบัติการจดุตรวจในช่วง
เทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ และ
เทศกาลอื่น ๆ 

100,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

  

 

         

 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการฝึกอบรมการ โครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผน 15,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั             



ซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
และบรรเทาสาธรณภัย
ต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ครูประจำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
ประชาชนท่ัวไป 

ระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธรณภัย
ต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ครู
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ีตำบลไร่
น้อย 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและ
อาชญากรรม ตาม
สถานศึกษา พนักงานส่วน
ตำบล และประชาชน
ทั่วไป  

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดและอาชญากรรม ตาม
สถานศึกษา พนักงานส่วนตำบล และ
ประชาชนท่ัวไปในเขตตำบลไร่น้อย 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

    

 

       

4 จัดซื้อวัสดเุครื่องมือเพื่อใช้
ในกรณีเกิดเหตุการณ์สา
ธารณภัยต่าง ๆ  

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือเพื่อใช้ในกรณเีกิด
เหตุการณส์าธารณภยัต่าง ๆ เช่น 
เลื่อย ขวานพร้า ชะแลง ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
      

 

     

5 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยาโฟม 
ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
      

 

     

6 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
มอเตอรไ์ฟฟ้า  
 

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอรไ์ฟฟ้า 
สูบน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 450 ลิตร ต่อนาที 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
      

 

     

7 สนับสนุนกิจการ อปพร.
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 

อุดหนุนสนับสนุนกิจการ อปพร.
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
      

 

     

 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

8 สนับสนุนกิจการ อปพร.
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

อุดหนุนสนับสนุนกิจการ อปพร.
จังหวัดอุบลราชธาน ี

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
    

 

       

9 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบตัิการ 20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั             



ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง
อุบลราชธาน ี

10 อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี ตาม
โครงการแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี ตามโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ประจำปี พ.ศ. 
2564 ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธาน ี

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

    

 

       

11 โครงการเงินสำรองจ่าย
กรณีฉุกเฉินจำเป็น
เร่งด่วนในกรณีเหตุการณ์
ที่ไม่การณ์ไวล้่วงหน้า 

โครงการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉนิ
จำเป็นเร่งด่วนในกรณเีหตุการณ์ทีไ่ม่
การณไ์ว้ล่วงหน้า 

1,000,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
กองช่าง 

 

           

รวม 1,335,000               

 
 
 
 
 
 
6.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 
 

โครงการเตรียมการรับเสด็จ 
ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเน่ืองกับ
การรับ-ส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย์ – พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  

ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมการรับเสด็จ 
ส่งเสดจ็ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ-ส่ง
เสด็จพระมหากษัตรยิ์ – พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงศ์  

100,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา  

           

2 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว สำหรับศูนย์

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย 

62,900 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

กองการศึกษา  
           



พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย ตำแย 
3 ค่าจัดการเรียนการสอน

รายหัว สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติ
ญาณโสภณ 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปา่กติติ
ญาณโสภณ 

62,900 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา  

           

4 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่นอ้ย 

32,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
    

 

       

5 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง
เทิง-ยางลุ่ม 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นยาง
เทิง-ยางลุ่ม 

20,400 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา  

           

6 โครงการจดักิจกรรมแข่ง
กันกีฬาระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์  

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแข่งกัน
กีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 
ศูนย์ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
    

 

       

7 โครงการจดัประชุม
ผู้ปกครอง และจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธร์ะหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม
ผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา  

           

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

8 โครงการส่งเสริมทาง
วิชาการระดับประถมวัย 
ศพด. ในสังกัด อบต.ไร่
น้อย จำนวน 4 ศูนย ์

โครงการส่งเสริมทางวิชาการ
ระดับประถมวยั ศพด. ในสังกัด อบต.
ไร่น้อย จำนวน 4 ศูนย ์

30,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

    

 

       

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของครู 
ครูผูดู้แลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของครู ครผูู้ดูแลเด็ก ผู้ดแูล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การ
จัดทำแผนการเรยีนรู้ฯ การผลิตสือ่
ต่าง ๆ ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา  

           



10 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

181,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา  

           

11 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติ
ญาณโสภณ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ 

181,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่า

กิตติญาณ
โสภณ 

กองการศึกษา  

           

12 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน 
ไร่น้อย 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่น้อย 

93,100 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
   

 

        

13 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน 
ยางเทิง-ยางลุ่ม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม 
 

58,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา  

           

14 เงินปรับปรุงค่าอาหารกลา
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เงินปรับปรุงค่าอาหารกลาวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ กรณีเด็กเพิ่ม
ระหว่างภาคเรียน 

50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 

ศูนย์ 

กองการศึกษา 
 

 

          

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

15 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตำแย 

8,170 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา  

           

16 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดป่ากติติญาณโสภณ 

9,460 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่า

กิตติญาณ
โสภณ 

กองการศึกษา  

           

17 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม

2,150 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

กองการศึกษา  
           



ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไร่น้อย 

ไร่น้อย 

18 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตำแย 

1,290 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

            

19 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตำแย  

5,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา  

           

 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

20 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั 3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
กิตติญาณโสภณ 

6,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา  

           

21 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั 3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่
น้อย 

1,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 

   

 

        

22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั 3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านยางเทิง-ยางลุ่ม  

900 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

  

 

         

23 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตำแย 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

3,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
   

 

        

24 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า 4,400 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา             



เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณ
โสภณ 

หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ 

เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

25 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 

   

 

        

26 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม 

600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

   

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

27 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

3,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
   

 

        

28 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ 

4,400 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา 
     

 

      

29 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
    

 

       

30 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม 

600 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านยาง

เทิง-ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 
 

 

          

31 โครงการ English For Kids 
สำหรับเด็กปฐมวยัทั้ง 4 
แห่ง 

โครงการ English For Kids สำหรับเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 แห่ง สำหรับจ่ายเปน็ค่า
จัดสถานท่ี , ค่าวิทยากร , ค่าอาหาร , 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวสัดุ
อุปกรณ์และค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 

ศูนย์ 

กองการศึกษา 

      

 

     

32 โครงการอบรมให้ความรู้ โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็ก 40,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา             



กับเด็กปฐมวัย ครูผูดู้แล
เด็กเล็กและผู้ปกครองใน
การป้องกันและลดความ
เสี่ยงของการจมน้ำในเด็ก
ปฐมวัย ท้ัง 4 แห่ง 

ปฐมวัย ครูผูดู้แลเด็กเล็กและ
ผู้ปกครองในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงของการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ทั้ง 
4 แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานท่ี , 
ค่าวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

เด็กเล็กท้ัง 4 
ศูนย์ 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

33 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย 

70,899.40 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา  

           

34 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ากิตตญิาณโสภณ 

70,899.40 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา  

           

35 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดไร่น้อย 

36,407.80 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
   

 

        

36 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม 

22,994.40 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา  

           

37 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับนักเรยีน
สังกัด สพฐ ในเขต  
อบต.ไร่น้อย โรงเรยีนบ้านปลาดุก 

300,843 โรงเรียนบ้าน
ปลาดุก 

กองการศึกษา  

           

38 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับนักเรยีน
สังกัด สพฐ ในเขต  
อบต.ไร่น้อย โรงเรยีนบ้านยางลุ่ม 

130,302 โรงเรียนบ้าน
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา  

           

39 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับนักเรยีน
สังกัด สพฐ ในเขต  
อบต.ไร่น้อย โรงเรยีนบ้านนาเมือง 

93,894 โรงเรียนบ้าน
นาเมือง 

กองการศึกษา 
   

 

        



40 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับนักเรยีน
สังกัด สพฐ ในเขต  
อบต.ไร่น้อย โรงเรยีนบ้านนามึน 

224,195 โรงเรียนบ้าน
นามึน 

กองการศึกษา 
    

 

       

 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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. 

41 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับนักเรยีน
สังกัด สพฐ ในเขต  
อบต.ไร่น้อย โรงเรยีนกิตตญาณ
อุปถัมภ ์

59,402 โรงเรียนบ้าน
กิตติญาณ
อุปถัมภ ์

กองการศึกษา  

           

72 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านปลาดุก 

328,000 โรงเรียนบ้าน
ปลาดุก 

กองการศึกษา 
     

 

      

43 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านยางลุม่ 

272,000 โรงเรียนบ้าน
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 
     

 

      

44 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านนาเมือง 

196,000 โรงเรียนบ้าน
นาเมือง 

กองการศึกษา 
    

 

       

45 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านนามึน 

468,000 โรงเรียนบ้าน
นามึน 

กองการศึกษา 
     

 

      

46 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนกติตญาณอุปถมัภ ์
 

124,000 โรงเรียนบ้าน
กิตติญาณ
อุปถัมภ ์

กองการศึกษา 

   

 

        

47 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตำแย หมู่ที่ 1 บา้นตำย 

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตำแย หมู่ที่ 1 บ้านตำย 

200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
         

 

  

รวม 3,406,207               

 



 
6.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการการจัดตั้งระบบ
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

การจัดตั้งระบบประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 

440,000 ตำบลไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           

รวม 440,000               

 
6.6 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

           

รวม 10,000               
  

6.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการแกไ้ขปัญหา
เกี่ยวกับการจราจร ท่ี
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
โดยตรง  

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ
การจราจร ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น การทาสีเส้น สัญญาญไฟ
จราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายจราจร 
ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั  

           

รวม  50,000               

 



 
 
 
 
 

 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์อื่น ๆ ค่าจัดซื้อเต็นท์ชนาด 4x8 เมตร 
สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่น้อย และบริการ
สาธารณะ จำนวน 1 หลัง 

56,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

       

 

    

รวม 56,000               
 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอรไ์ฟฟ้า 
สูบน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 450 ลิตร ต่อนาที 
จำนวน 1 เครื่อง 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
       

 

    

รวม 20,000               

 
 
 
 
 

 

ผด.02/1 



1.3 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารเอนกประสงค์  93,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง             

2 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค ์ 10,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง             

3 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดเก้าอ้ีทำงานเอนกประสงค์  5,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง             

รวม 108,000               

 
1.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 
หลัง 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
       

 
    

2 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค ์
พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด 

35,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
    

 
       

3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุค๊
สำหรับสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 

64,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

      

 

     

 
 
 
 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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. 

4 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จำนวน 4 เครื่อง เกณฑ์ราคาและ

17,200 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
       

 

    



คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 

รวม 126,200               
 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์สำรวจ ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์สำรวจเครื่องตัดคอนกรีต
จำนวน 1 เครื่อง 

40,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
       

 
    

2 ครุภณัฑ์สำรวจ ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์สำรวจล้อวัดระยะ 
จำนวน 2 เครื่อง 

18,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
      

 
     

3 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล 
จำนวน 2 ตัว 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
      

 
     

4 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานพนักงานส่วนตำบล 
จำนวน 2 ตัว 

5,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
    

 
       

5 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว
ดำ-สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 
เครื่อง 
   1) มีขนาดท่ีกำหนดเป็นความเร็วขั้นต่ำ 
   2) เป็นระบบมัลติฟังชั่น 
   3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา  
ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ 

120,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

    

 

       

 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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. 

6 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโตะ๊ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว ) จำนวน 1 เครือ่ง 
เกณฑร์าคาและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 
2563 

22,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

     

 

      



7 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA 
จำนวน 4 เครื่อง เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

     

 

      

8 ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่าจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ มีคุณลักษณะ
ดังน้ี 
    1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อ 
    2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความ
ร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า มี
ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
    3) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และ
เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ 
    4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก 
หรือ ไฮโทรสแตติค 
    5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ใน
น้ำมัน 
    6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด 

625,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

    

 

       

รวม 850,000               

 
 1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมคา่ติดตั้ง) แบบติดผนังขนาด 
18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (บัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปี 2563) 

21,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

      

 

     

2 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) All in 
one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด 
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 

17,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม       

 

     

3 ครุภณัฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA 2,500 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ             



คอมพิวเตอร ์ จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 

สังคม 

4 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์
ราคาและคณุลักษณะพื้นฐานครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 

8,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

    

 

       

 
 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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. 

5 ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่าจัดซื้อรถยนต์ประจำกองสวสัดกิารสังคม 
เพื่อใช้ในราชการ ชนิดรถบรรทุกดเีซล 
ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซซีี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปี 2563) 
มีคุณลัษณะดังนี ้
-แบบดับเบิ้ลแคบ็ 
1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 
ประต ู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4) ราคารวมภาษสีรรพาสามิต 

854,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

    

 

       

รวม 902,500               

 
 
 

 



1.7 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบ้านเลื่อนกระจก 4 ช้ัน 
จำนวน 1 ตู้  

8,000 อบต.ไร่น้อย กอง
สาธารณสุขฯ 

      
 

     

2 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) All in 
one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด 
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 

17,000 อบต.ไร่น้อย กอง
สาธารณสุขฯ     

 

       

3 ครุภณัฑ์การแพทย ์ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรดดิจิตอล 
จำนวน 19 เครื่อง  

59,000 อบต.ไร่น้อย กอง
สาธารณสุขฯ 

      
 

     

4 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 
เครื่อง 

2,500 อบต.ไร่น้อย กอง
สาธารณสุขฯ 

      
 

     

รวม 86,500               
 

 1.8 แผนงานการเกษตร 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะทำงานเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 
จำนวน 1 ชุด  

7,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

       
 

    

2 ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

ค่าจัดซ้ือตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีนห้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 
เครื่อง  

18,500 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร     

 

       

รวม 25,500               

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,204,700               

 

 
 
 



 
 


