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คำนำ 
  

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้รวบรวมข้อมูล
แผนการดำเนินงานจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพ้ืนที่ตำบลไร่น้อย ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการ
และความสะดวกในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสถานะการเงินการ
คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 ในการนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/กิ จกรรม/โครงการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วย อีกท้ัง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ที่ได้ช่วยพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งของข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการในห้วงต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ไร่น้อย 
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   บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น      49 - 54 
      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 
 

บทนำ 
 

๑.๑  แนวคิดในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 

กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มกีารรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซ่ึงเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพืน้ที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  
 

๑.๒ ลักษณะของแผนดำเนินงานประจำปี 
 ๑.๒.๑ ความหมายของแผนการดำเนินงานประจำปี หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมที่แน่นอน และระบุ
ระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน 
 ๑.๒.๒ แผนการดำเนินงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณของปี
นั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนการดำเนินงานต้องมีความพร้อม ๓ ประการ คือ ประการแรก มี ความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ 
ประการที่ ๒ มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค ประการสุดท้าย มีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.3.1 แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมการ พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ นั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน /  

1.3.2 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะ
บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ  
ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
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1.3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)  
1.3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงาน 
ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 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 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

1.4.3 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยงาน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

๑. ๕.๑ ช่วยเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
การวางแผน ช่วยทำให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน ก่อนที่

จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม 
๑.๕.๒ ช่วยป้องกันมใิห้เกิดปัญหาในอนาคต 
การวางแผน ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาสำคัญขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารใน

การพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะเหตุการณ์ในอนาคต และอาศัยความรู้ความสามารถในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย 
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๑.๕.๓ ช่วยให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง 
การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมทั้ งผลงานที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาหาความรู้

ในเรื่องดังกล่าวได้จากแผนงานล่วงหน้า 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 กันโดยทั่วไปแล้วการกระทำจะยากกว่าการคิดหรือกล่าวแบบผู้บริหาร

ก็คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความยากลำบากมากกว่าการวางแผนมายหลายเท่า การวางแผนจะช่วยให้การกระทำมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็นระบบทุกส่วนทุกด้าน โดยอาศัยการประสานความร่วมมือซึ่งสามารถรู้ได้ล่วงหน้าจากแผน 

๑.๕.๖ ช่วยให้เกิดการประหยัด 
การวางแผน ช่วยให้มีการกำหนดกลยุทธ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มีการทำลอง ทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งวิธีการ

และข้ันตอนอ่ืน ๆ ของการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑.๕.๗ ช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร 
การวางแผน ทำให้การริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุมการทำงาน เมื่อมีความร่วมมือ ประสานงานและสอดคล้องสัมพันธ์กันทุก

ส่วน 
๑.๕.๘ ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก 
การวางแผน ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก หรือการทำงานเพ่ือป้อกันปัญหาหรือความต้องการมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการสร้างความริเริ่มหรือ

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

เพ่ือใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ ความราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 

  นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ องค์กรต้องวางแผนเพื่อผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อกำหนดสภาพของอนาคตอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเพื่อการควบคุมให้การดำเนินการบรรลุผลสำเ ร็จเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การวางแผนยังใช้ในระดับชาติและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะผู้นำระดับสูง เพราะการวางแผนยังมีวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นการประสานแผน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง
บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือแม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศ เพ่ือทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
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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 ของโครงการทัง้หมด จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ  
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 

การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื ่อลงแต่ละ 
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 
จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)  

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

พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ / โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ / งบประมาณ (บาท) / สถานที่ดำเนินการ / หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / 
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

 
 

   

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 65 25.69 24,649,000 32.71 กองช่าง 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 34 13.44 2,860,000 3.80 กองช่าง 

รวม 99 39.13 27,509,000 36.51  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ      
   2.1 แผนงานการเกษตร 8 3.16 120,000 0.16 กองส่งเสริมการเกษตร 
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 3.16 120,000 0.16 กองสวัสดิการสังคม 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 0.40 10,000 0.01 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 17 6.72 250,000 0.33  
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต      
     3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  1 0.40 10,000 0.01 สำนักปลดั 
     3.2 แผนงานการศึกษา  13 5.14 180,000 0.24 กองการศึกษา 
     3.3 แผนงานสาธารณสุข  9 3.56 1,045,000 1.39 กองสาธารณสุขฯ 
     3.4 แผนงานการเกษตร  4 1.58 150,000 0.20 กองส่งเสริมการเกษตร 
     3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  6 2.37 160,000 0.21 กองสวัสดิการสังคม 
     3.6 แผนงานงบกลาง  7 2.77 33,470,800 44.42  

รวม 40 15.81 35,015,800 46.47  

 
 
 

 
 
 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม      

     4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  1 0.40 100,000 0.13 สำนักปลดั 
     4.2 แผนงานสาธารณสุข  15 5.93 3,410,000 4.53 กองสาธารณสุขฯ 
     4.3 แผนงานการเกษตร  1 0.40 10,000 0.01 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 17 6.72 3,520,000 4.67  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
     5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  8 3.16 2,065,000 2.74 สำนักปลดั 
     5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  1 0.40 10,000 0.01 กองสวัสดิการสังคม 
     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน  5 1.98 1,200,000 1.59 กองช่าง 
     5.4 แผนงานสาธารณสุข  2 0.79 35,000 0.05 กองสาธารณสุขฯ 
     5.5 แผนงานการศึกษา  1 0.40 50,000 0.07 กองการศึกษา 
     5.6 แผนงานเการเกษตร  2 0.79 120,000 0.16 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 19 7.51 3,480,000 4.62  
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแนวนโยบายของ
รัฐบาล 

 
 

   

     6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  3 1.19 44,000 0.06 สำนักปลดั 
     6.2 แผนงานรักษาความสงบ    7 2.77 225,000 0.30 สำนักปลดั 
     6.3 แผนงานการศึกษา  47 18.58 3,239,138 4.30 กองการศึกษา 
     6.4 แผนงานการเกษตร  1 0.40 5,000 0.01 กองส่งเสริมการเกษตร 
     6.5 แผนงานงบกลาง  3 1.19 2,060,000 2.73  

รวม 61 24.11 5,573,138 7.40  

รวมทั้งสิ้น 253 100.00 75,347,938 100.00  
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 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพื้นฐาน 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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

1 ก่อสร้างถนน คสล. และ
งานวางท่อ คสล.สายข้าง
อาคารผูสุ้งอายุ หมู่ที่ 1 
บ้านตำแย 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 230.00 
ตร.ม. ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก. 
128/2549 ขนาด ศก.0.40 x 
1.00 ม.จำนวน 7 เมตร 

148,000 หมู่ที่ 1 
 

กองช่าง 

            

2 ก่อสร้างถนน คสล.และ
งานวางท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พักฝาปิดตระแกรงเหล็ก
สายบ้านตำแย-นาควาย 

(ข้างกองบิน 21) หมู่ที่ 1 
บ้านตำแย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 83.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 332.00 
ตร.ม. ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก. 
128/2549 ขนาด ศก.0.40 x 
1.00 ม.จำนวน 76 เมตร บ่อพัก
พร้อมฝาปดิตระแกรงเหล็ก จำนวน 7 
บ่อพัก ความยาวรวม 83 เมตร 

435,000 หมู่ที่ 1 
 

กองช่าง 

            

3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางนวลจันทร์   
ผลพันธ์  หมู่ที่ 3 
บ้านปลาดุก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 39.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 156.00 
ตร.ม. 

95,000 หมู่ที่ 3 
 

กองช่าง 

            

4 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย
บ้านนายปุ๊  งามพงษ์)  
หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 605.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,420.00 ตร.ม. 

1,480,000 หมู่ที่ 3  
 

กองช่าง 
 

           

5 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย
นางพัชรี  โสละดี)  
หมู่ที่ 4 บ้านยางลุม่ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 188.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
752.00 ตร.ม. 

464,000 หมู่ที่ 4  
 

กองช่าง 
 

           

 
 

แบบ ผด. 02 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

6 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายสัมฤทธิ์  มาเฉลิม 
 หมู่ที่ 5 บ้านยางเทิง 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

490,000 หมู่ที่ 5 
 

กองช่าง 
 

           

7 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายอ่อนจันทร์   
สระประไพ หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง  

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

245,000 หมู่ที่ 5 
 

กองช่าง 

            

8 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สายซอย
ยางเทิงรีสอร์ท) หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง  

กว้าง 4.00 ม. ยาว 99.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 396.00 
ตร.ม. 

240,000 หมู่ที่ 5 
 

กองช่าง 

            

9 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้าน
ช่างหน่อย) หมู่ที่ 6 
บ้านบาก   

กว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
460.00 ตร.ม. 

281,000 หมู่ที่ 6 
 

กองช่าง 

            

10 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สาย
หนองมะเขือ) หมู่ที่ 6 
บ้านบาก  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 225.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
675.00 ตร.ม. 

491,000 หมู่ที่ 6 
 

กองช่าง 

            

11 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สายพ่อ
ไพรรรณ) หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
330.00 ตร.ม. 

204,000 หมู่ที่ 7 
 

กองช่าง 

            

12 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สายบ้าน
นายสวาท)  หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 77.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 308.00 
ตร.ม. 

194,000 หมู่ที่ 7 
 

กองช่าง 

            

 
 
 



 

 

17 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

13 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สายซอย
หลังวัด) หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

490,000 หมู่ที่ 7 
 

กองช่าง 

            

14 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สายนายวิ
ชาญ  จินานันท์) หมู่ที่ 8 
บ้านไร่น้อย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 192.00 
ตร.ม. 

117,000 หมู่ที่ 8 
 

กองช่าง 

            

15 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สายข้าง
วัดป่าบ้านไร่น้อย)  

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

247,000 หมู่ที่ 8 
บ้านไร่น้อย 

กองช่าง 
            

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายที่
พักสงฆ์มหามงคล  
หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
600.00 ตร.ม. 

373,000 หมู่ที่ 8 
 

กองช่าง 
            

17 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน (สายบ้าน
คำพ่อปลา-บ้านไร่น้อย) 
หมู่ที่ 9 บ้านคำพ่อปลา 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 48400 ม. หนา 
0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,936.00 ตร.ม. 

1,187,000 หมู่ที่ 9  กองช่าง 

            

18 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นายดำรง ศรเีนตร หมู่ที่ 
10 บ้านนามึน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
540.00 ตร.ม. 

330,000 หมู่ที่ 10 
 

กองช่าง 
            

19 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นายบุญล้อม  สายกนก 
หมู่ที่ 10 บ้านนามึน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตร.ม. 

196,000 หมู่ที่ 10 
 

กองช่าง 
            

20 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สวนนางสาวพนารตัน์  
สิทธิจินดา หมู่ที่ 10  
บ้านนามึน 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

499,000 หมู่ที่ 10 
 

กองช่าง 

            

 
 



 

 

18 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

21 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายซอยพ่อ
จำลอง) หมู่ที่ 10 
บ้านนามึน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00 ตร.ม. 

245,000 หมู่ที่ 10 
 

กองช่าง 

            

22 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายซอยบ้านแม่
สาย ชนะสิงห์) หมู่ที่ 12  
บ้านโนนหงษ์ทอง 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
450.00 ตร.ม. 

279,000 หมู่ที่ 12  กองช่าง 

            

23 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายซอยรม่เย็น) 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนหงษ์
ทอง 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตร.ม. 

196,000 หมู่ที่ 12  กองช่าง 

            

24 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายพ่อใหญ่
รังสรรค์) หมู่ที่ 12 บ้าน
โนนหงษ์ทอง 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 368.00 
ตร.ม. 

225,000 หมู่ที่ 12  กองช่าง 

            

25 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายฉุย  ศุภสุข 
หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสำราญ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

490,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
            

26 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายโรงกาแฟ
เก่า) หมู่ที่ 14  
บ้านทุ่งสว่าง 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

490,000 หมู่ที่ 14  กองช่าง 

            

27 ก่อสร้างถนน คสล.และงาน
วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝา
ปิดตระแกรงเหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน (ซอยเสียง
หวาน) หมู่ท่ี 15  
บ้านดงแสนสุข 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 240.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
960.00 ตร.ม. ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก. 
128/2549 ขนาด ศก.0.60x1.00 
เมตร จำนวน 219.00 เมตร 

1,249,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 

            

 



 

 

19 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

28 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายบ้านนายพันธ์  
ข้อนอก) หมู่ที่ 16  
บ้านปลาดุกใต ้

กว้าง 4.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 204.00 
ตร.ม. 

125,000 หมู่ที่ 16  กองช่าง 

            

29 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายบ้านนาย
ปรเมศร์ จิตรสง่า) หมู่ที่ 
16 บ้านปลาดุกใต ้

กว้าง 4.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 204.00 
ตร.ม. 

125,000 หมู่ที่ 16  กองช่าง 

            

30 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(ซอยจันทร์กอง) 
หมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 88.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 352.00 
ตร.ม. 

215,000 หมู่ที่ 17  กองช่าง 
            

31 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายบ้านนาย
มานิตย์  นรเจริญ) หมู่ที่ 
17 บ้านแคนคำ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 200.00 
ตร.ม. 

122,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง  

           

32 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายบ้านนาย 
ไกรวัลย์ หล่อคำ) หมู่ที่ 
17 บ้านแคนคำ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 41.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 164.00 
ตร.ม. 

100,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 

            

33 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน(สายบ้านคุณหมอ
อุทัย) หมู่ที่ 19 บ้านปลา
ดุกทอง 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 73.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 292.00 
ตร.ม. 

178,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 

            

34 ก่อสร้างถนนดิน(บดอัด
แน่น) สายนาพ่ออุทิศ  
จูงพงษ์ หมู่ที่ 4 
บ้านยางลุ่ม 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 575.00 ม. 
หนา 0.30 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,875.00 ตร.ม. 

270,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 

            

 
 



 

 

20 
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

35 ก่อสร้างลูกรัง สายภายใน
หมู่บ้าน (ทางไปนานาย 
คำภู วงศ์คูณ) หมู่ที่ 6 
บ้านบาก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม. 

96,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 

            

36 ก่อสร้างลูกรัง สายภายใน
หมู่บ้าน (ทางไปบ้านนาย
วงศ์  ชวนช่ืน) หมู่ที่ 6 
บ้านบาก 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตร.ม. 

213,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 

            

37 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
หอพัก M.W. หมู่ที่ 1 
บ้านตำแย 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จำนวน 
146.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 14 บ่อ ความ
ยาวรวม 160.00 เมตร 

425,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 

            

38 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอย
บ้านนางรำไพ  สาระวิทย์ 
หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
220.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 21 บ่อ ความ
ยาวรวม 241.00 เมตร 

766,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 

            

39 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอย
คุ้มมะลิ หมู่ที่ 2 บ้านนา
เมือง 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จำนวน 
92.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปิดตระ
แกรงเหล็ก จำนวน 9 บ่อ ความยาว
รวม 101.00 เมตร 

270,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

            

40 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอย
เจเจไปบ่อตกกุ้ง หมู่ที่ 2 
บ้านนาเมือง 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
423.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 42 บ่อ ความ
ยาวรวม 465.00 เมตร 

1,495,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

            

 
 



 

 

21 
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

41 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
บ้านนายศิริชัย  พัดพรม 
หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
382.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 38 บ่อ ความ
ยาวรวม 420.00 เมตร 

1,124,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง 

            

42 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
บ้านนายสมพงษ์  แสนทวี
สุข หมู่ที่ 11 บ้านพุทธ
นิคม 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
101.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ ความ
ยาวรวม 111.00 เมตร 

302,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง 

            

43 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
บ้านทุ่งสำราญ 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จำนวน 
137.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 13 บ่อ ความ
ยาวรวม 150.00 เมตร 

300,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 

            

44 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
บ้านนายนุภา  จิตรสง่า 
หมู่ที่ 16 บ้านปลาดุกใต ้

ท่อ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จำนวน 
255.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปิดตระ
แกรงเหล็ก จำนวน 25 บ่อ ความยาว
รวม 280.00 เมตร 

750,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 

            

45 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
ซอยราชพัสดุ 7 หมู่ที่ 17 
บ้านแคนคำ 

ท่อ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
118.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปิดตระ
แกรงเหล็ก จำนวน 11 บ่อ ความยาว
รวม 129.00 เมตร 

414,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 

            

46 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
ซอยราชพัสดุ 11 หมู่ที่ 
17 บ้านแคนคำ 

ท่อ คสล.ชั้น 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
80.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปิดตระแก
รงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวม 
88.00 เมตร 

288,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 

            

 



 

 

22 
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

47 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอย 
12 สิงหา 4 หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
666.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 66 บ่อ ความ
ยาวรวม 732.00 เมตร 

1,935,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 

            

48 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ทาง
ไปวัดป่าเทพกิตติมณุี หมู่
ที่ 19 บ้านปลาดุกทอง 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร จำนวน 
205.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 20 บ่อ ความ
ยาวรวม 225.00 เมตร 

587,000 หมู่ที่ 19  กองช่าง 

            

49 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก หน้า
บ้านนายโอ๋ หมู่ที่ 19 
บ้านปลาดุกทอง 

ท่อ คสล.ช้ัน 3 มอก.128/2549 
ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จำนวน 
313.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาปดิ
ตระแกรงเหล็ก จำนวน 31 บ่อ ความ
ยาวรวม 344.00 เมตร 

867,000 หมู่ที่ 19  กองช่าง 

            

50 ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว ตามแบบที 
อบต.ไร่น้อยกำหนด 

150,000 หมู่ที่ 7  กองช่าง 
            

51 ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ขยายเขตะรบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
บ้านนามึน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 ม.ม. 
พร้อมขยายเขตประปา 

202,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 

            

52 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 3 
บ้านปลาดุก 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบท่ี 
อบต.ไร่น้อยกำหนด 

50,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
            

53 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 5
บ้านยางเทิง 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบท่ี 
อบต.ไร่น้อยกำหนด 

50,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
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ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

54 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 7 
บ้านนาเยีย 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบท่ี 
อบต.ไร่น้อยกำหนด 

50,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
            

55 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 12 
บ้านโนนหงษ์ทอง 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบท่ี 
อบต.ไร่น้อยกำหนด 

50,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 
            

56 ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้าน(สายหลัง
โรงเรียนประสิทธ์ิฯ) หมู่ที่ 
8 บ้านไร่น้อย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีไมน่้อย
กว่า 500.00 ตร.ม. ท่อ คสล.ช้ัน 3 
มอก.128/2549 ขนาด ศก.
0.40x1.00 เมตร จำนวน 6.00 
เมตร  

313,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 

            

57 ซ่อมแซมถนน คสล.และ
งานวางท่อพร้อมบ่อพัก
ตระแกรงเหล็ก สายบ้าน
ทุ่งสว่าง ซอย 4 หมู่ที่ 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ีไมน่้อย
กว่า 480.00 ตร.ม. ท่อ คสล.ช้ัน 3 
มอก.128/2549 ขนาด ศก.
0.40x1.00 เมตร จำนวน 110.00 
เมตร บ่อพักพร้อมฝาปดิตระแกรง
เหล็ก จำนวน 10 บ่อพัก ความยาว
รวม 120.00 เมตร 

572,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 

            

58 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
ไปบ้านนายฉุย ศภุสุข หมู่
ที่ 13 บ้านทุ่งสำราญ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. 

160,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
            

59 ซ่อมแซมบ่อพัก คสล.
พร้อมบ่อพักฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ซอย 12 
สิงหา 2,3,4 หมู่ที่ 18 
บ้านนิคมพัฒนา 

จำนวน 6 บ่อพัก ท่อ คสล.ช้ัน 3 
มอก.128/2549 ขนาด ศก.
0.60x1.00 เมตร จำนวน 12.00 
เมตร  

112,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 

            

 
 



 

 

24 
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

60 ซ่อมแซมขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 
บ้านตำแย 

ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย ตามแบบ อบต.ไร่นอ้ย
กำหนด 

50,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 
            

61 ขยายเขตระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ 15 บ้านดง
แสนสุข 

ขยายเขตระบบเสียงตามสาย ตาม
แบบ อบต.ไร่น้อยกำหนด 

50,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 
            

62 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน 
นาเยีย 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น ตาม
แบบ อบต.ไร่น้อยกำหนด 

185,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
            

63 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน 
ไร่น้อย 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น ตาม
แบบ อบต.ไร่น้อยกำหนด 

93,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
            

64 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน คุ้มป่าจันทร์แดง 
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น ตาม
แบบ อบต.ไร่น้อยกำหนด 

165,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 
            

65 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15  
บ้านดงแสนสุข 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น ตาม
แบบ อบต.ไร่น้อยกำหนด 

50,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 
            

 รวม 24,649,000               
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 
 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นค่าปักเสา
พาดสาย  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ในการปักเสาพาด
สาย เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการดา้น
ไฟฟ้า 

100,000 ตำบล 
ไร่นอย 

กองช่าง 

            

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ซอยบ้านนางสำลี  สายยศ 
หมู่ที่ 1 บ้านตำแย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้า
แสงสว่าง 

60,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 

            

3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
สายบ้านคณุนงลักษณ์  
เกษเจรญิคุณ หมู่ที่ 4 
บ้านยางลุ่ม 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

100,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 

            

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย
บ้านนางสุปราณี  สายวัน 
หมู่ที่ 4 บ้านยางลุม่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้า
แสงสว่าง 

70,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 

            

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง ไปหมู่ที่ 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

70,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 

            

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านยางเทิง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

70,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
            

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ทางไปหนองมะเขือ  
หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

50,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
เส้นบ้านนางพิศมัย   
ยืนยาว ไปบ้านนายคำภา  
วงศ์คูณ หมู่ที่ 6 บ้านบาก 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

70,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 

            

9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยบ๋าง้ิว หมู่ที่ 7 บ้าน
นาเยีย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

50,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
   

 
        

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านไร่น้อย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

70,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง 
            

11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
พร้อมแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำ
พ่อปลา 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง 

200,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง 

            

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านนามึน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ทางไปหนองนามึน หมู่ท่ี 
10 บ้านนามึน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

14 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
บ้านโนนหงษ์ทอง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

100,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 
            

15 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
สายบ้านนายนคิม สูงเนิน 
หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสำราญ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

100,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
สายวัดป่าทุ่งสำราญ หมู่ที่ 
13 บ้านทุ่งสำราญ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

50,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 
            

17 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
สายบ้านายทองใส ข่าย
มณี หมู่ที่ 13  
บ้านทุ่งสำราญ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

70,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง 

            

18 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยดาบต้น หมู่ที่ 14 
บ้านทุ่งสว่าง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

120,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 
            

19 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ทางไปโรงพยาบาล 50 
พรรษา หมู่ที่ 14  
บ้านทุ่งสว่าง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

100,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 

            

20 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
พร้อมแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านดง
แสนสุข 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง 

100,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 

   

 

        

21 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
พร้อมแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน ซอยราชพัสดุ 4 
ช่วงเขียงเนื้อหน่อย) หมู่ที่ 
17 บ้านแคนคำ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง 

120,000 หมู่ที่ 17 กองช่าง 

            

22 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
พร้อมแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้าน
นิคมพัฒนา 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง 

100,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านปลาดุกทอง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  

100,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 
            

24 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
ซอยบ้านนายสมัย  
ศิลาวัฒน์ หมู่ที่ 1  
บ้านตำแย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 

            

25 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
เส้นอิงนภารสีอร์ท ถึงร้าน
ขายต้นไม้ หมู่ที่ 2 บ้าน
นาเมือง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

100,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

            

26 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 
สายบ้านนางเพียงเพ็ญ  
สายงาม หมู่ท่ี 4 บ้านยาง
ลุ่ม 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 

            

27 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านนาเยีย 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

70,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง 
            

28 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านนามึน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

29 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 
บ้านนามึน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง 
            

30 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านดงแสนสุข 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

100,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

31 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
บ้านปลาดุกใต ้

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

70,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง 
            

32 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
ปลาดุกทอง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เพือ่
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 

50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง 
            

33 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ซอยโนนหงส์ทอง 
5 , 6 หมู่ที่ 12 บ้านโนน
หงษ์ทอง 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค เพื่อ
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค 

100,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง 

            

34 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สายบ้านนาง
เรียม วังศรี หมู่ที่  19 
บ้านปลาดุกทอง 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค เพื่อ
ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค 

100,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง 

            

รวม 2,860,000               
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
      2.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 

ค่าใช้จ่ายตามในการดำเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสำราญ 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร    

 
        

2 ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลไร่น้อยบริการประชาชน
เคลื่อนที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้าน
การเกษตร 

10,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

   

 

        

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

   
 

        

4 โครงการขยายพันธ์ุพืชสู่
ชุมชน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการ
ขยายพันธุ์พืชสู่ชุมชน 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพฯ (อพสธ) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพฯ (อพสธ) 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

   

 

        

6 โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

10,000 ตำบลไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร             

7 โครงการรณรงค์ไถกลบตอ
ซังข้าว ตำบลไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังข้าว ตำบลไร่น้อย 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

8 โครงการเลี้ยงไส้เดือน
กำจัดขยะอินทรยี์ เพื่อ
ผลิตมูลไสเ้ดือน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลี้ยงไส้เดือน
กำจัดขยะอินทรยี์ เพื่อผลติมลูไส้เดือน 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร             

รวม 120,000               
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2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตำบลไร่น้อย หมู่ที่ 1-19 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตำบล
ไร่น้อย หมู่ที่ 1-19 

50,000 หมู่ที่ 1 -19 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการใช้สมาร์ท
โฟนเพื่อธุรกิจออนไลน ์

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ
ออนไลน ์

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม             

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำกล้วยฉาบ
และกล้วยเบรกแตก 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำกล้วยฉาบและกลว้ย
เบรกแตก 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม             

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการตัดผมชาย
หญิง 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการตัดผมชายหญิง 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม             

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำขนมต้ม
และการทำขนมไข่หงษ ์

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำขนมต้มและการทำ
ขนมไข่หงษ ์

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม             

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำขนมเปียก
ปูนใบเตยกะทสิด 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำขนมเปียกปูนใบเตย
กะทิสด 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม             

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำน้ำเตา้หู้
นมสด และสลัดโรลพร้อม
น้ำสลดั 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 
หลักสตูรการทำน้ำเตา้หู้นมสด และ
สลัดโรลพร้อมน้ำสลดั 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการผักข้างบ้าน 
อาหารข้างรั้วครอบครัว
พอเพียง หลีกเลี่ยง
สารเคม ี

ค่าใช้จ่ายโครงการผักข้างบ้าน อาหาร
ข้างรั้วครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยง
สารเคม ี

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 120,000               
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 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการอบรมสำหรับ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และผูป้ระกอบการตลาด 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสำหรับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
ผู้ประกอบการตลาด 

10,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม             

รวม 10,000               
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร ประจำปี 2565 
ของ อบต.ไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
ประจำปี 2565 ของ อบต.ไร่น้อย 

10,000 อบต.ไร่น้อย สำนักงานปลัด 

            

รวม 10,000               

 
 3.2 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี และงานพระราช
กุศลต่าง ๆ เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 
10  

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธี
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชการที่ 10  เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
และอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

2 จัดกิจกรรมงาน เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลัษณ พระ
บรมราชิน ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานพระ
ราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพระราช
กุศลต่าง ๆ เนื่องในวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชิน ี

20,000 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 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4 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
สมนาคณุ ค่าเช่าเครื่องเสยีง ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

7 จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจำปี 2565 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เชน่
ค่าจัดสถานท่ี , ค่าวสัดุอุปกรณ์ , 
และอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

8 จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น
กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำเยาวชน , 
สำหรับค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
พาหนะ ฯลฯ 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

       
 

    

9 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ศาสนา ตามโครงการฝึก
ทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมอพราหมณ์สู่ขวัญ ตาม
แบบวิถีคนในชุมชน   

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ตาม
โครงการฝึกทบทวนภูมิปญัญา
ท้องถิ่นหมอพราหมณส์ู่ขวัญ ตาม
แบบวิถีคนในชุมชน   

20,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

10 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ศาสนา ตามโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลทาง
ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนา
ในพื้นที่ตำบลไร่น้อย   

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ตาม
โครงการจดัทำฐานข้อมูลทาง
ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาในพ้ืนที่
ตำบลไร่น้อย   

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

11 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ศาสนา ตามโครงการการมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนาและ
การปฏิบัติธรรมในวันพระ   

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ตาม
โครงการการมสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและ
การปฏิบัติธรรมในวันพระ   

5,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

12 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ศาสนา ตามโครงการ
ส่งเสริมศลิปหัตถกรรม
พื้นบ้านและปราชญ์ชุมชน    

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ตาม
โครงการส่งเสริมศลิปหัตถกรรม
พื้นบ้านและปราชญ์ชุมชน    

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

13 ส่งเสริมการเล่นกีฬา การ
ออกกำลังกายของ
ประชาชนในชุมชน 
นักเรียน เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตำบลไร่น้อย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการ
เล่นกีฬา การออกกำลังกายของ
ประชาชนในชุมชน นักเรียน เด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ีตำบลไร่น้อย 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

รวม 180,000               
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3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 รณรงค์เฝ้าระวังควบคุม
โรคตดิต่อในชุมชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

100,000 หมู่ที ่
1-19 

กองสาธารณสุข 
            

2 โครงการดูแลผู้ถูกกักตัว
พร้อมเฝ้าระวังจากการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19)  

ค่ามช้จ่ายตามโครงการดูแลผู้ถูกกกัตัว
พร้อมเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในการดูแลผู้ป่วย จดัหา
สถานท่ีศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 
จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

100,000 ตำบลไร่น้อย กองสาธารณสุข 

            

3 จัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นฆ่า
ยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นฆา่ยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

115,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข 
            

4 จัดซื้อทรายอะเบท ค่าจัดซื้อทรายอะเบท เพ่ือกำจัดลกูน้ำ
และยุงลาย 
 

200,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข 
            

5 จัดซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญั
ประจำบ้าน 

ค่าจัดซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัประจำ
บ้าน สำหรับใช้ในสำนักงาน อบต. 
ไร่น้อย 

10,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
            

6 จัดซื้อเวชภณัฑ์ประจำรถกู้
ชีพ 
 

ค่าจัดซื้อเวชภณัฑ์ประจำรถกู้ชีพ 20,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
            

7 จัดซื้อน้ำยาฆ่าเช้ือ 
 

ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเช้ือ เช่นโรคติดเช้ือ
มือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ฯลฯ 

20,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
            

 8 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 
19 หมู่บ้าน 

380,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

9 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงในการ
พ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลาย  

ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงในการพ่น
หมอกควันกำจัดยุงลายในเขต อบต.
ไร่น้อย 19 หมู่บา้น  

100,000 อบต. 
ไร่น้อย 

กองสาธารณสุข 
            

รวม 1,045,000               

 
3.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 รณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

10,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
            

2 
 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  

ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
            

3 โครงการสำรวจข้อมลู
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ตาม
โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

10,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

             

4 โครงการจ้างเหมาบริการ
ในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั 

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการใน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

10,000 หมู่ที่  
1-19 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

             

รวม 150,000               
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 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 จัดกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ตำบลไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุตำบลไร่น้อย 

70,000 ตำบลไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนนุ
กิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

10,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม             

3 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุและผูด้้อยโอกาส
ตำบลไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ
และผูด้้อยโอกาสตำบลไร่น้อย 

50,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม             

4 โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์สมาชิก
ครอบครัวทุกช่วงวัย 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุก
ช่วงวัย 

10,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม             

5 โครงการดูแลสุขภาพจิต
ใจผู้สูงอายุ ระลึกคณุค่า
และความสำคญัของ
ผู้สูงอายุ ตำบลไร่น้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลสุขภาพจติใจ
ผู้สูงอายุ ระลึกคณุค่าและ
ความสำคญัของผู้สูงอายุ ตำบล 
ไร่น้อย 

10,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส โดยการฝึก
อาชีพทำแหนมเห็ด
นางฟ้า 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนนุ
กิจกรรมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดย
การฝึกอาชีพทำแหนมเห็ดนางฟ้า 

10,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 160,000               
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3.5 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันดา้นรายได้ให้แก่ผู้สูงอายตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ช่วงอายุ 60-69 ป ี

13,572,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันดา้นรายได้ให้แก่ผู้สูงอายตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ช่วงอายุ 70-79 ป ี

7,165,200 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันดา้นรายได้ให้แก่ผู้สูงอายตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ช่วงอายุ 80-89 ป ี

2,976,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 อุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูง 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันดา้นรายได้ให้แก่ผู้สูงอายตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป 

600,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตาม
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการประจำปีงบประมาณ 2565 

8,949,600 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม             

6 อุดหนุนค่าช่วยเหลือผู้ตดิ
เชื้อเอดส์ (HIV) ในเขต
พื้นที่ตำบลไร่น้อย 

เงินอุดหนุนค่าช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ (HIV) ในเขตพื้นท่ีตำบล 
ไร่น้อย 

198,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสวัสดิการ
สังคม             

7 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล 
ไร่น้อย 

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบล 
ไร่น้อย 

10,000 กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนตำบลไร่
น้อย 

กองสวัสดิการ
สังคม             

รวม 33,470,800               
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4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 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. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 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 

30,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการรณรงค์กำจัด
ขยะในท่ีหรือสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์กำจัดขยะ
ในที่หรือสาธารณะ 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

5 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมกำจัด
ผักตบชวา 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กำจัดผักตบชวาณ บริเวณแหล่งน้ำคู
คลองในพื้นท่ีตำบลไร่น้อย  

50,000 ตำบลไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม             

6 โครงการ “บริหารจัดการ
ขยะตามหลัก 3 Rs ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
น้อย” 

ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ “บริหาร
จัดการขยะตามหลัก 3 Rs ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย” 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม             
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

7 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะต้นทาง 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมสีว่น
ร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม             

8 โครงการรณรงค์สรา้ง
จิตสำนึกในการช่วยกัน
รักษาความสุอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกในการช่วยกันรักษาความสุ
อาดและสิ่งแวดล้อม 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

9 โครงการอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

10 โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก 

ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการรณรงค์ใช้
ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

11 โครงการอบรมการบำบัด
น้ำเสียด้วยศาสตร์ 
พระราชา หรือภูมิปญัญา
ท้องถิ่น” 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการบำบดัน้ำ
เสียด้วยศาสตร์ พระราชา หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น” 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

12 โครงการสร้างจติสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ฟื้นฟูป่า ควบคุมมลพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายโครงการสรา้งจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำฟื้นฟูป่า 
ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

13 กำจัดขยะมลูฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อ
ควบคุมและกำจัดมาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย 

ค่าจ้างเหมาบริการากำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและ
กำจัดมาวะมลพิษที่มผีลต่อสุขภาพ
อนามัยสวสัดิภาพ และคณุภาพชีวติ
ของประชาชน 

2,800,000 หมู่ที่  
1-19 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

14 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย
พนักงานประจำรถขยะ 

ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงาน
ประจำรถขยะ 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

15 จัดซื้อวัสดุถังขยะรองรับ
ขยะมูลฝอย 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุถัง 200,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม             

รวม 3,410,000               

 
4.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูก
ในวันสำคัญต่างๆ  
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์กลา้ไมเ้พื่อ
ปลูกในวันสำคญัต่างๆ  

10,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร             

รวม 10,000               
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5. ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งท่ัวไป หรือเลือกตั้งซ่อม  

1,500,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ให้แกค่ณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ อบต.ไร่น้อย 

150,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ให้แก่พนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างฯ 

150,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

4 โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบล เพื่อนำข้อมูลมา
จัดทำเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบล เพื่อนำข้อมลูมาจดัทำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

5 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) 

จ่ายเงินเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) 

100,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

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

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างในการจ่ายค่าตอบแทนการ
ออกข้อสอบ การตรวจ
กระดาษคำตอบ การสอบสัมภาษณ์ 
ดำเนินการคดัเลือกในการสรรหาและ
คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

7 โครงการสำรวจความพึง
พอใจผู้มารับบริการ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึง
พอใจผู้มารับบริการ 

25,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
             

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

100,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง 

            

รวม 2,065,000               
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5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกิจ , 
พนักงานจ้างท่ัวไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าลง อิทะเบียน 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 10,000               

 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

            

2 ค่าตรวจสอบมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ค่าตรวจสอบมาตรฐานโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เช่น ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอุปโภค บรโิภค ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 

            

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า
เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
ตำบลไร่น้อย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า เช่น 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ฯลฯ  

500,000 ตำบลไร่น้อย กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง ต่างๆ  เพื่อใช้ใน
ในการซ่อมบำรุง 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ เช่น อิฐ 
หิน ปูน ทราบ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงต่าง ๆ 

200,000 ตำบลไร่น้อย กองช่าง 
            

5 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ 
อบต.ไร่น้อย และอาคาร
ประกอบอ่ืนๆ ตามแบบท่ี 
อบต.ไร่น้อยกำหนด 

ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ไร่
น้อย และอาคารประกอบอ่ืนๆ ตาม
แบบท่ี อบต.ไร่น้อยกำหนด 

400,000   

            

รวม 1,200,000               

 
5.4 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

2 ค่าบริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ สำหรับบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรบั
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

15,000 อบต.ไร่น้อย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม             

รวม 35,000               
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5.5 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

50,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

รวม 50,000               

 
5.6 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของ
พนักงานส่วนตำบล , 
พนักงานจ้างตามภารกจิ , 
พนักงานจ้างทั่วไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียน 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณรอบที่ทำการ 
อบต.ไร่น้อย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์บรเิวณรอบที่ทำการ อบต. 
ไร่น้อย 

100,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร             

รวม 120,000               
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6. ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 อุดหนุนโครงการงาน
กาชาดและงานปีใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปี
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 
พ.ศ. 2565 

10,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

2 อุดหนุนโครงการงาน
กาชาดและงานปีใหม่ 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปี
ใหม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
  

 
         

3 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัด
อุบลราชธาน ี

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

14,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

รวม 44,000               

 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ค่าตอบปฏิบัติการจดุ
ตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
วันสงกรานต์ และ
เทศกาลอื่น ๆ 

ค่าตอบปฏิบัติการจดุตรวจในช่วง
เทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ และ
เทศกาลอื่น ๆ 

100,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

2 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยาโฟม 
ฯลฯ 

50,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

3 สนับสนุนกิจการ อปพร.
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 

อุดหนุนสนับสนุนกิจการ อปพร.
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4 โครงการฝึกอบรมการ
ซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
และบรรเทาสาธรณภัย
ต่าง ๆ  

โครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัยและบรรเทาสาธรณภัยต่าง ๆ 
สำหรับพนักงานส่วนตำบล ครูประจำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนท่ัวไป 
ในเขตพื้นท่ีตำบลไร่น้อย 

5,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม ตามสถาน 
ศึกษา พนักงานส่วนตำบล 
และประชาชนท่ัวไป  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอาชญากรรม ตามสถานศึกษา 
พนักงานส่วนตำบล และประชาชนท่ัวไป
ในเขตตำบลไร่น้อย 

5,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

6 สนับสนุนกิจการ อปพร.
จังหวัดอุบลราชธาน ี

อุดหนุนสนับสนุนกิจการ อปพร.
จังหวัดอุบลราชธาน ี

20,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

7 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบตัิการ
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง
อุบลราชธาน ี

25,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

รวม 225,000               
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6.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 
 

โครงการเตรียมการรับเสด็จ 
ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเน่ืองกับ
การรับ-ส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย์ – พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  

ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมการรับเสด็จ 
ส่งเสดจ็ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ-ส่ง
เสด็จพระมหากษัตรยิ์ – พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงศ์  

50,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

2 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย 

42,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
            

3 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติ
ญาณโสภณ 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปา่กติติ
ญาณโสภณ 

61,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา 

            

4 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่นอ้ย 

42,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
            

5 ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง
เทิง-ยางลุ่ม 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นยาง
เทิง-ยางลุ่ม 

25,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

            

6 โครงการจดักิจกรรมแข่ง
กันกีฬาระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์  

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแข่งกัน
กีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 
ศูนย์ 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
            

7 โครงการจดัประชุม
ผู้ปกครอง และจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม
ผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

8 โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ทางวิชาการ
ระดับประถมวัย  

โครงการส่งเสริมทักษะการเรยีนรูท้าง
วิชาการระดับประถมวัย ศพด. ใน
สังกัด อบต.ไร่น้อย จำนวน 4 ศูนย์ 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
            

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของครู 
ครูผูดู้แลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

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

10,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 

            

10 โครงการ English For 
Kids สำหรับเด็กปฐมวัย
ทั้ง 4 แห่ง 

โครงการ English For Kids สำหรับ
เด็กปฐมวัยทั้ง 4 แห่ง สำหรับจ่าย
เป็นค่าจัดสถานท่ี , ค่าวิทยากร , 
ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม , ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่า
เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 

ศูนย์ 

กองการศึกษา 

            

11 โครงการอบรมให้ความรู้
กับเด็กปฐมวัย ครูผูดู้แล
เด็กเล็กและผู้ปกครองใน
การป้องกันและลดความ
เสี่ยงของการจมน้ำในเด็ก
ปฐมวัย ท้ัง 4 แห่ง 

โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็ก
ปฐมวัย ครูผูดู้แลเด็กเล็กและ
ผู้ปกครองในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงของการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ทั้ง 
4 แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร , 
ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม , ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่า
เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 

ศูนย์ 

กองการศึกษา 

            

12 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการสวม
หมวกนิรภัยของเด็ก
ปฐมวัยและผู้ปกครอง 

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย
และผูป้กครอง ทั้ง 4 แห่ง เพื่อจ่าย
เป็นค่าวิทยากร , ค่าอาหาร , 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวสัดุ
อุปกรณ์และค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 

ศูนย์ 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

13 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

128,625 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
            

14 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติ
ญาณโสภณ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ 

185,220 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่า

กิตติญาณ
โสภณ 

กองการศึกษา 

            

15 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน 
ไร่น้อย 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่น้อย 

128,625 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
            

16 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน 
ยางเทิง-ยางลุ่ม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม 
 

77,175 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

            

17 เงินปรับปรุงค่าอาหาร
กลาวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ศูนย ์

เงินปรับปรุงค่าอาหารกลาวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ กรณีเด็กเพิ่ม
ระหว่างภาคเรียน 

50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 

ศูนย์ 

กองการศึกษา 
            

18 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตำแย 

4,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 

            

19 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดป่ากติติญาณโสภณ 

6,880 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่า

กิตติญาณ
โสภณ 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

20 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไร่น้อย 

2,150 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 

            

21 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ขวบข้ึนไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยางเทิง -ยางลุ่ม 

3,010 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

            

22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตำแย  

3,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 

            

23 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั 3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
กิตติญาณโสภณ 

4,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา 

            

24 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั 3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่
น้อย 

1,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 

            

25 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั 3 
ขวบขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านยางเทิง-ยางลุ่ม  

2,100 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

26 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตำแย 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

2,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
            

27 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณ
โสภณ 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ 

3,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา 

            

28 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไร่น้อย 
 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 

            

29 ค่าหนังสือเรยีนสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม 

1,400 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

            

30 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตำแย 

2,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
            

31 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ 

3,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา 
            

32 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
            

33 ค่าอุปกรณ์การเรียน
สำหรับเด็กปฐมวยั  

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม 

1,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านยาง

เทิง-ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

34 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย 

47,905 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ตำแย 

กองการศึกษา 
            

35 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ากิตตญิาณโสภณ 

68,984 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกิตติ
ญาณโสภณ 

กองการศึกษา 
            

36 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดไร่น้อย 

47,905 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด 

ไร่น้อย 

กองการศึกษา 
            

37 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ค่าอาหารเสรมิ (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านยางเทิง-ยาง
ลุ่ม 

28,743 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด

บ้านยางเทิง-
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 

            

38 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

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

293,178 โรงเรียนบ้าน
ปลาดุก 

กองการศึกษา 
            

39 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

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

128,385 โรงเรียนบ้าน
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 
            

40 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

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

70,899 โรงเรียนบ้าน
นาเมือง 

กองการศึกษา 
            

41 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

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

212,698 โรงเรียนบ้าน
นามึน 

กองการศึกษา 
            

42 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับนักเรียนสังกัด 
สพฐ ในเขต อบต.ไร่น้อย 

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

42,156 โรงเรียนบ้าน
กิตติญาณ
อุปถัมภ ์

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

43 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านปลาดุก 

642,600 โรงเรียนบ้าน
ปลาดุก 

กองการศึกษา 
            

44 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านยางลุม่ 

281,400 โรงเรียนบ้าน
ยางลุ่ม 

กองการศึกษา 
            

45 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านนาเมือง 

155,400 โรงเรียนบ้าน
นาเมือง 

กองการศึกษา 
            

46 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนบ้านนามึน 

466,200 โรงเรียนบ้าน
นามึน 

กองการศึกษา 
            

47 ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.  
ในเขต อบต.ไร่น้อย 

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย 
โรงเรียนกติตญาณอุปถมัภ ์
 

92,400 โรงเรียนบ้าน
กิตติญาณ
อุปถัมภ ์

กองการศึกษา 

            

รวม 3,239,138               

 
6.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

5,000 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

รวม 5,000               
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6.5 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการแกไ้ขปัญหา
เกี่ยวกับการจราจร ท่ี
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
โดยตรง  

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

50,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

2 โครงการจดัตั้งระบบ
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 

การจัดตั้งระบบประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 

440,000 ตำบลไร่
น้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม             

3 โครงการเงินสำรองจ่าย
กรณีฉุกเฉินจำเป็น
เร่งด่วนในกรณีเหตุการณ์
ที่ไม่การณ์ไวล้่วงหน้า 

โครงการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉนิ
จำเป็นเร่งด่วนในกรณเีหตุการณ์ทีไ่ม่
การณไ์ว้ล่วงหน้า 

1,570,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

รวม  2,060,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58 
 

 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์จำนวน 10 ตัว 14,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั             

2 ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม จำนวน 100 ตัว 75,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั             

3 ครุภณัฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 น้ิว 
จำนวน 5 ตัว 

17,500 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

4 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาดไมต่่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต 
จำนวน 1 ตู ้

8,500 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

5 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
22 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง 

11,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

6 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลติร 
จำนวน 1 เครื่อง 

15,200 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

7 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 
สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 

34,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

8 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สำหรบั
สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 

32,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

9 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 3 เครื่อง 

12,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

 
 
 

ผด.02/1 
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ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

10 ครุภณัฑ์อื่น ๆ เต็นท์ชนาด 4x8 เมตร สำหรับใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่น้อย และบริการสาธารณะ จำนวน 
10 หลัง 

280,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 

            

11 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ชนิดราง
เลื่อน จำนวน 1 ตู ้

95,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง 
            

12 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 5 ฟุต 
จำนวน 4 ตู้  

20,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง 
    

 
       

13 ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเอนกประสงค์ จำนวน 2 
ชุด 

15,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง 
    

 
       

14 ครุภณัฑ์สำนักงาน ชุดเคาท์เตอร์งานบริการ จำนวน ชุด 20,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง             

15 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องเสยีงลำโพงเคลื่อนที่ กำลังวตัต์ 
1500 w จำนวน 1 ชุด 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง 
            

16 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

อคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ต แบบที่ 2 
จำนวน 1 เครื่อง 

20,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง 
            

17 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด 
Network แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง 

27,000 อบต.ไร่น้อย กองคลัง 
            

รวม 454,200               
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1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องบันทึกเสียงสำหรับบันทึกช่วยจำ 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

2 ครุภณัฑ์ดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดสะพายหลัง 
จำนวน 2 เครื่อง 

8,000 อบต.ไร่น้อย สำนักปลดั 
            

รวม 13,000               

 
1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ 12,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา             

2 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ จำนวน 
 1 ตู ้

8,000 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
            

3 ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
ติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 
บีทียู จำนวน 1 ชุด 

27,800 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
            

4 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 

7,500 อบต.ไร่น้อย กองการศึกษา 
            

รวม 55,300               
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1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเอนกประสงค์  จำนวน 2 ชุด 20,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง             

2 ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว 
 

10,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
            

3 ครุภณัฑ์อมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว ) จำนวน 1 เครือ่ง  

22,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
            

4 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA 
จำนวน 4 เครื่อง  

10,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
            

5 ครุภณัฑ์สำรวจ ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์สำรวจเครื่องตัดคอนกรีต
จำนวน 1 เครื่อง 

40,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
            

6 ครุภณัฑ์สำรวจ เทปวัดระยะ จำนวน 3 เครื่อง 6,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง             

7 ครุภณัฑ์สำรวจ เทปวัดระยะ จำนวน 3 เครื่อง 6,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง             

8 ครุภณัฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ ระบบดิจติอล 
จำนวน 2 เครื่อง 

6,000 อบต.ไร่น้อย กองช่าง 
            

รวม 120,000               
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 1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู ้ 11,800 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ชุดลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 10,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครือ่ง 5,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 ครุภณัฑ์อมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) All in one 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด  

17,000 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 ครุภณัฑ์อมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง  

7,500 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม             

5 ครุภณัฑ์อมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง  2,500 อบต.ไร่น้อย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 53,800               

 
 
 

1.7 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบา้นเลื่อนกระจก 4 ช้ัน  
จำนวน 1 ตู้  

8,000 อบต.ไร่น้อย กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 ครุภณัฑ์การแพทย ์ เครื่องวัดอุณภูมิศรีษะ และฝ่ามือแบบ
อัตโนมัติ จำนวน 19 เครื่อง  

32,300 อบต.ไร่น้อย กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4 ครุภณัฑ์การแพทย ์ เครื่องพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก จำนวน 2 เครื่อง 

114,000 อบต.ไร่น้อย กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม 156,300               

 
1.8 แผนงานการเกษตร 

ที ่ ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว 12,900 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพนักงาน จำนวน 3 ตัว 19,770 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตวั  5,990 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

4 ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 3 ตัว  10,470 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

5 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารเตีย้บานปิด จำนวน 1 ตวั  1,990 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 ครุภณัฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารสูงบานเปดิ จำนวน 1 ตวั 2,990 อบต.ไร่น้อย กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

รวม 54,110               
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 906,710               

 
 


