
 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นไร ่

เรื่อง  การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
(งวดเดือนตลุาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

…………………………. 
                     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนรว่มด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น              
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5)เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน(งวดเดือนตุลาคม 2563–
มีนาคม 2564)ปีงบประมาณพ.ศ.2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการ ดังน้ี 
ก. วิสัยทศัน ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ 
           "มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก                    
มีความรู้ทันสมยั  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 
ข. พนัธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ 
     1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
             2.เพ่ิมศักยภาพกลุ่มอาชีพ พัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
       3.พัฒนาด้านการศึกษาเด็กก่อนปฐมวัย ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
             4.จํานวนโครงพัฒนาสนับสนุนสง่เสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น รอ้ยละความสําเร็จของโครงการ 
             5.จํานวนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น รอ้ยละความสําเร็จของโครงการ 
             6.พัฒนาส่งเสริมบริการสาธารณสุขของประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
             7.สบืสานศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
             8.เพ่ิมศักยภาพบริการจัดการขยะของท้องถิ่นและดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสะอาดสมดุลทั่วถึง 
             9.พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัย 
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันากําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
             ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.แผนงานเคหะและชุมชน 
   ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          1.แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
       ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
          1.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                   2.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
          3.แผนงานการเกษตร 
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      ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่ 
          1.แผนงานงบกลาง 
          2.แผนงานสาธารณสุข 
                  3.แผนงานเคหะและชุมชน 
          4.แผนงานการเกษตร 
    ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 
          1.แผนงานการศึกษา 
          2.แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
          1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          2.แผนงานเคหะและชุมชน 
          3.แผนงานสาธารณสุข 
          4.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
     ด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน 
ง. การวางแผน 

           องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีสว่นร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคมการ
ประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
      องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)โดยได้กําหนด
โครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0.00 30 25,174,000.00 114 81,871,000.00 104 96,826,100.00 66 72,124,240.00 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

4 4,110,000.00 5 4,225,000.00 21 27,230,000.00 24 35,480,000.00 16 19,041,000.00 

ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

7 1,420,000.00 7 1,420,000.00 9 1,390,000.00 7 1,402,000.00 7 1,420,000.00 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

18 11,340,000.00 18 12,080,000.00 18 12,630,000.00 18 12,890,000.00 18 13,040,000.00 

ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

18 5,577,000.00 25 6,377,700.00 27 7,469,000.00 25 7,074,000.00 25 6,876,000.00 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีดี 

19 2,255,000.00 19 2,350,000.00 27 3,655,400.00 19 2,255,000.00 19 2,255,000.00 

ด้านการป้องกันและรักษา
ความสงบสุขของประชาชน 

2 1,400,000.00 5 1,458,000.00 6 1,558,000.00 6 1,558,000.00 4 1,410,000.00 

รวม 69 26,202,000.00 110 53,184,700.00 223 135,903,400.00 204 157,585,100.00 156 116,266,240.00 
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จ. การจัดทาํงบประมาณ 
         ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 70 โครงการ งบประมาณ 
25,563,842 บาท สามารถจําแนกตาม 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 17 7,001,100 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 0 0 

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 1 40,000 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่ 14 12,329,231 

ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 19 4,776,651 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 16 1,062,460 

ด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน 3 354,400 

รวม 70 25,563,842 
 

 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/จ่ายขาดเงินสะสม มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 จากบ้านนางลา 
ชูสุวรรณ ถึงท่อลอดเหล่ียม
บ้านนายทิม(เชื่อมต่อจาก
ซอยประชาร่วมใจ1) 

625,600 กองช่าง 
เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

ผิวถนนกว้าง3ม.ยาว 
238 ม. หนา0.15
ม.ตามแบบ อบต.
กําหนด 

2 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประชาร่วมใจ19   
(ซอยพลพัฒนา)หมู่ที่ 4 

484,100 

กองช่าง 
เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

ผิวถนนกว้าง3.5ม.
ยาว210ม.หนา
0.15ม.ตามแบบ
อบต.กําหนด 

3 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 ซอยประชา
พัฒนา 6 (ซอยตายนต์) 

196,700 
กองช่าง 

เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 3 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15
ม. 

4 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดคลอง 
กลางบ้าน หมู่ที่ 7         

31,900 
กองช่าง 

เพ่ือระบายนํ้าป้องกันนํ้าท่วม 
ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

5 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 80,000 

กองช่าง 
เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีชํารุด 

จํานวน 1,000ลบ.
ม. เป้าหมาย
ดําเนินการปีละ1
คร้ัง 

6 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คลองกระพ้ี หมู่ที่ 3  

352,800 
กองช่าง ป้องกันอุทกภัยและระบายนํ้า 

 
 

จํานวน 1 แห่ง ตาม
แบบ อบต.กําหนด 

7 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
(เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ) 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรเคพซีล หมู่11,3 สาย
บ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

3,030,000 

 
 
 

กองช่าง 

เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 
3,000 ม. ตามแบบ 
อบต.กําหนด 
 
 



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังซอยตาชู 
หมู่ 9  

62,000 กองช่าง 
เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง3 ม.ยาว 180 
ม. หนา 0.20ม.ตาม
แบบท่ี อบต.กําหนด 

9 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดคลอง 
กลางบ้าน หมู่ที่ 3        

38,500 
 

กองช่าง เพ่ือระบายนํ้าป้องกันนํ้าท่วม 
ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

10 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างบ้านนายนพดล 
ปานบุตร ถึงคลองพม่า   
(ช่วง1) หมู่ที่ 1 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

51,400 

 
กองช่าง 

เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง3 ม.ยาว 26 
ม. หนา0.15ม.ตาม
แบบท่ี อบต.กําหนด 

11 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายประชาพัฒนา 6 
(ซอยประปาหมู่บ้าน)   
หมู่ที่ 6(จ่ายขาดเงินสะสม) 

267,400 

 
กองช่าง เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 

รวดเร็ว 

กว้าง4 ม.ยาว 100
ม. หนา0.15ม.ตาม
แบบท่ี อบต.กําหนด 

12 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อก่อสร้างถนนลาดยาง      
ผิวจราจรเคพซีลสายเรียบ
คลองกลางบ้าน 2 (ท่อลอด
เหล่ียมหมู่ 7 –ท่อลอด
เหล่ียมหมู่3)  หมู่ 3 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

450,400 

 
 

กองช่าง เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง3 ม.ยาว 290
ม. ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

13 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยคัน
เมืองในดง หมู่ 8 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

117,000 กองช่าง 
เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง3ม.ยาว350ม. 
หนา0.15ม.ตาม
แบบท่ี อบต.กําหนด 

14 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอย
ราษฏร์บํารุง11(ลําเหมืองตา
ตุ่นสายตะวันออก) หมู่ 9 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

378,000 กองช่าง 
เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง3ม.ยาว1,100
ม. หนา0.15ม.ตาม
แบบท่ี อบต.กําหนด 

15 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คลองแม่น้ําฝากระดานหมู่ 6 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

371,600 กองช่าง 
 
ป้องกันอุทกภัยและระบายนํ้า 
 

จํานวน 1 แห่ง ตาม
แบบ อบต.กําหนด 

16 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม     
ตันตาน้อย หมู่ 9 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

124,700 กองช่าง 
 
ป้องกันอุทกภัยและระบายนํ้า 
 

จํานวน 1 แห่ง ตาม
แบบอบต.กําหนด 

17 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังสาย
แม่น้ําฝากระดานฝ่ังขวาถึง
ลาดพรมไม้แดง หมู่ 11 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

339,000 กองช่าง 
เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง3ม.ยาว900ม. 
หนา0.15ม.ตาม
แบบท่ี อบต.กําหนด 

18 
ด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ทั่วไป 

40,000 กองสวัสดิการฯ 
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมอาชีพ ปีละ
2 โครงการ 

19 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,220,600 

กองสวัสดิการฯ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุตามช่วงอายุ
แบบขั้นบันไดของผู้
มีสิทธิ จํานวน 12 
เดือน 

20 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,380,800 

กองสวัสดิการฯ 
เพ่ือส่งเสริมผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้พิการ รายละ800
บาท/เดือนของผู้มี
สิทธิ์ 12 เดือน 



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

21 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 

กองสวัสดิการฯ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รายละ500บาท/
เดือน /คน จํานวน
12 เดือน 

22 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

100,000 กองสาธารณสุข 
เพ่ือสุขภาพที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในตําบลบ้านไร่ 

ประชาชนท้ังหมดใน
ตําบล 

23 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

ค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

746,831 สํานักงานปลัดฯ  
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยบรรเทาความ
เดือดร้อน 

ผู้ประสบภัยในเขต
พ้ืนที่ 

24 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการป้องกันแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อภายในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ้านไร่ 

100,000 กองสาธารณสุขฯ 
ป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ1 

ดําเนินการจํานวน 2 
โครงการ (ป้องกัน
ไข้เลือดออก/ป้องกัน
โรคมือเท้าปาก) 

25 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

75,000 กองสาธารณสุขฯ 
ป้องกันและควบคุมโรคที่ติดต่อ
จากสัตว์เล้ียงมาสู่คน 

จํานวน 1 โครงการ 
เป้าหมายฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้กับสุนัข,แมว 

26 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

20,000 กองสาธารณสุขฯ 
เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ 

จํานวน 1 โครงการ 

27 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

220,000 กองสาธารณสุขฯ 
เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
ให้บริการสาธารณสุขตาม
โครงการราชดําริ 

ส่งเสริมให้ความรู้
ประชาชนหมู่1-11 
ด้านสาธารณสุขตาม
รายละเอียด
โครงการกําหนด 

28 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

336,000 กองสาธารณสุขฯ 
เพ่ือกําจัดขยะโดยวิธีการเก็บขน
ไปทิ้งที่เตรียมไว ้

การจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏฺฎกุล 
หมู่1-11 ครบทุก
หมู่บ้าน 

29 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 

10,000 กองสาธารณสุขฯ 
เพ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

จํานวน 1 โครงการ 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียดกําหนด 

30 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชืบรมนาถบพิตร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

10,000 กองสาธารณสุขฯ 
เพ่ือดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริ 

จํานวน 1 โครงการ 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

31 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ํา 

20,000 กองสาธารณสุขฯ 
เพ่ือส่ิงแวดล้อมแหล่งนํ้าสะอาด
ปราศจากวัชพืช 

จํานวน1โครงการ 



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

32 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ือ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
และเป็นเมืองน่าอยู่ 

วัสดุการเกษตร 30,000 กองสาธารณสุขฯ 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน ์

ซื้อต้นไม้ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ จอบ 
เสียม มีด ฯลฯ 

33 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

ค่าต่อเติมหรือปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 

20,000 กองการศึกษาฯ 
เพ่ือเป็นสถานท่ีดูแลเด็กเล็กดี
ขึ้น 

ดําเนินการปีละ1
คร้ัง ตามแบบ อบต.
กําหนด 

34 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับ
เด็กนักเรียน 

871,871 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

จัดซื้ออาหารเสริม
นม จํานวน 3 
โรงเรียน /1ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

35 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุ่งสัก 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน 

80,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนจํานวน 30 
คน 

36 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู/
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

12,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้บุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าขึ้น 

จํานวน 1 โครงการ 
เป้าหมายบุคลากร 
ศพด.อบต.บ้านไร่ 

37 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาภาครัฐ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บ้านไร่ 

1,291,680 

กองการศึกษาฯ 

เพ่ือสนับสนุนการศึกษาภาครัฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ครู/เงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนผู้ดูแล
เด็ก/เงินค่าครอง
ชีพ/เงิน
ประกันสังคม 

38 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 

541,100 

กองการศึกษาฯ 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 

จัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันของ ศพด.
อบต.บ้านไร่/ค่า
จัดการเรียนการ
สอน/ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา ตาม
งบประมาณกําหนด 

39 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 

15,000 กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้เด็กมัทักษะชีวิตที่ดีจาก
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

40 
 
 
 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรมโภชนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านไร่ 

16,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

41 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ลูกรักฟันขาว 
ยิ้มสวย) 

20,000 

กองการศึกษาฯ 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพฟันดี 
ฟันสวย 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 
 
 



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง
สามารถคิดเกมการเล่นกีฬา
ต่างๆได้ 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

43 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

100,000 

กองการศึกษาฯ 
ส่งเสริมเอกลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นและกิจกรรมทางพุทธ 
ศาสนา 

จํานวน 1 โครงการ 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

44 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

100,000 

กองการศึกษาฯ 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

45 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทงของตําบลบ้านไร่ 

50,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือส่งเสริมประเพณีลอด
กระทงท้องถิ่น 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด กําหนด 

46 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาตําบล
บ้านไร่ 

100,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

47 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 30,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมดําเนินการ
แข่งขันกีฬา 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด อบต.
กําหนด 

48 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 

32,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ลออยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย 

ปีละ 1 คร้ัง 

49 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดงานและ
กิจกรรมของสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดสุโขทัยและ
งานพระแม่ย่า 

12,000 

กองการศึกษาฯ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดงานและกิจกรรมของ
สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สุโขทัยและงานพระแม่ย่า 

ปีละ 1 คร้ัง 

50 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน
จันทร์ตามโครงการอาหาร
กลางวันเพ่ือน้อง 100% 

628,000 

กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

จํานวนนักเรียน 
157 คน 
 
 

51 

ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่
(สํานักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 155) ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

832,000 กองการศึกษาฯ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

จํานวนนักเรียน 
220 คน 

52 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
 

20,460 สํานักปลัดอบต. 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงานฯ ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต. 

จํานวน 1 โครงการ 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด กําหนด 



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

53 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

ส่งเสริมด้านการฝึกอบรมแก่
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 

350,000 

สํานักปลัดอบต. 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ
โดยเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงาน
อ่ืนที่จัดอบรม 

พนักงานส่วนตําบล 
ผู้บริหาร พนักงาน
จ้างและสมาชิก สภา 
อบต. 

54 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

การจัดหาวัสดุเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

80,000 

สํานักปลัดอบต. 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

วัสดุสํานักงานตาม
รายการงบประมาณ
กําหนด 

55 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 500,000 
สํานักปลัดอบต. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังทั่วไป/เลือกต้ังซ่อมของ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. 

ตามกกต.จังหวัด
สุโขทัยกําหนดใน
การเลือกต้ัง 

56 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการเน่ืองในวันท้องถิ่น
ไทย 

30,000 

สํานักปลัดอบต. 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

วันที่ 18 มีนาคม
ของทุกปี ค่าใช้จ่าย
ตามรายละเอียด
โครงการกําหนด 

57 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

150,000 กองคลัง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดิน 

จํานวน1โครงการ 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียดกําหนด 

58 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

ส่งเสริมการจัดงานวันสําคัญ
ของทางราชการ 

50,000 

สํานักปลัดอบต. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ของทางราชการเช่นวันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมชนมพรรษา 
วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ 

ตามรายละเอียด
โครงการกําหนด 

59 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบัน
ภายนอกดําเนินการสํารวจ
ความพ่ึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ อบต. 

20,000 

สํานักปลัดอบต. 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามการ
ดําเนินงานของท้องถิ่น 

ปีละ 1 คร้ัง 

60 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการร่วมงานรัฐพิธี"วัน
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช" 

30,000 
สํานักปลัดอบต. 

เพ่ือเทิดพระเกียรติพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช 

ปีละ 1 คร้ัง วันที่ 
17 มกราคมของทุก
ปี 

61 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการ อบต.เคล่ือนที่ 6,000 
สํานักปลัดอบต. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
จํานวน 11 หมู่บ้าน 

62 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมตําบล 

10,000 
สํานักปลัดอบต. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ

พัฒนาท้องถิ่น 
จํานวน11 หมู่บ้าน/
ตําบล 

63 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30,000 

 
 

สํานักปลัดอบต. เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ท้องถิ่น 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ อบต.
กําหนด 

64 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี 

24,000 

 
สํานักปลัดอบต. เพ่ือสนับสนุนอําเภอศรีสําโรงใน

การจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

จํานวน 6 กิจกรรม 
ตามรายละเอียด
โครงการกําหนด 
 

65 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

63,000 

 
 
 

สํานักปลัดอบต. 

 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
รับทราบข้อมูลข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 
 
 
 

จํานวน 1 แห่ง 



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

66 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และปรามปราบการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ 

80,000 กองคลัง 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท. คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐของ 
อบต.ประชาชนตรวจสอบได้ 

ตามระเบียบกําหนด 
ตามโครงการ
ปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 

67 
ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

สนับสนุนศูนย์ปฏิบติัการ
ร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

15,000 

สํานักปลัดอบต. เพ่ือให้มีสถานที่กลางตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ 
อปท. 

ปีละ 1 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด
โครงการ 

68 
ด้านการป้องกันและ
รักษาความสงบสุข
ของประชาชน 

รายจ่ายเพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

300,000 
สํานักปลัดอบต. 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณ
ภัยต่างๆในพ้ืนที่ 

ในเขตพ้ืนที่ตาม
รายละเอียด อบต.
กําหนด 

69 
ด้านการป้องกันและ
รักษาความสงบสุข
ของประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

27,200 
สํานักปลัดอบต. 

เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จํานวน 1 โครงการ 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียดกําหนด 

70 
ด้านการป้องกันและ
รักษาความสงบสุข
ของประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

27,200 
สํานักปลัดอบต. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จํานวน 1 โครงการ 
ค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียด กําหนด 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ/จ่ายขาดเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จํานวนเงิน8,826,462.82บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน 24 โครงการ จํานวนเงิน8,342,462.82บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,398,910 4 914,910 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา - - - - 

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว - - - - 

ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน - - - - 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่ 5 5,293,400 5 5,293,400 

ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 9 1,008,055.82 9 1,008,055.82 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 5 105,576 5 105,576 

ด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน 1 20,520 1 20,520 

รวม 25 8,826,462.82 24 8,342,462.82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/จ่ายขาดเงินสะสม/ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยประชาร่วมใจ 
19 (ซอยพลพัฒนา) 
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านไร่ 

484,100 484,000 0.00 100 

2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมคลองกระพ้ี 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านไร่ 

352,800 352,800 352,800 0 

3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง 
ซอยคันเมืองในดง 
หมู่ 8 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

117,000 116,000 116,000 1,000 

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง 
ซอยราษฏร์บํารุง11 
(ลําเหมืองตาตุ่นสาย
ตะวันออก) หมู่ 9 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

378,000 376,000 376,000 2,000 

5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุก่อสร้าง 80,000 0 70,110 9,890 

6 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,220,600 0 4,010,900 4,209,700 

7 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,380,800 0 1,082,800 1,298,000 

8 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000 0 17,500 42,500 

9 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
กําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

336,000 0 133,700 202,300 

10 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และ
เป็นเมืองน่าอยู่ 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

75,000 0 51,000 24,000 

11 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

541,100 0 343,000 198,100 

12 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 0 11,325 3,675 

13 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000 0 3,515 21,485 

14 

ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนจันทร์ตามโครงการ
อาหารกลางวันเพื่อน้อง 
100% 

628,000 
(เบิก 3 งวด) 

0 400,000 228,000 



ท่ี ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

15 

ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียน   
บ้านไร่(สํานักงาน
สลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 155) 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

 
832,000 
(เบิก 3 งวด) 

0 600,000 232,000 

16 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
บุ่งสัก ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

 
80,000 

(เบิกจ่ายงวดเดียว) 

 
0 

 
80,000 0 

17 
 

ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
งานประเพณีลอย
กระทง เผาเทียน 
เล่นไฟ จังหวัด
สุโขทัย 

32,000 0 32,000 0.00 

18 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดงานและ
กิจกรรมของ
สํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดสุโขทัย 
และงานสักการะ 
พระแม่ย่า 

12,000 0 12,000 0.00 

19 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
งานประเพณีท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม(นม)
สําหรับนักเรียน 

871,871 0 526,215.82 345,655.18 

20 
ด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่ดี 

โครงการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

150,000 96,000 48,000 102,000 

21 
ด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่ดี 

โครงการสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี 

24,000 0 6,000 18,000 

22 
ด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่ดี 

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

63,000 0 28,825.80 34,174.20 

23 
ด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่ดี 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

80,000 0 7,750 72,250 

24 
ด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐที่ดี 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น         
อําเภอศรีสําโรง 

15,000 0 15,000 0.00 

25 
ด้านการป้องกันและรักษา
ความสงบสุขของประชาชน 

รายจ่ายเพ่ือป้องกัน
และบรรเทา         
สาธารณภัย 

300,000 0 20,520 279,480 

 

 

 



 

                    รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน ปี 2564 (งวดเดือนตลุาคม 2563  -  มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จํานวน 
โครงการ 

       งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 104 96,826,100 17 7,001,100 
 

4 914,910 

2.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 24 35,480,000 - - 
 

- - 

3.ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 1 100,000 - - 
 

- - 

4.ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 7 1,402,000 1 40,000 
 

- - 

5.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือพัฒนาชุมชน 
น่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่ 

18 12,890,000 14 12,329,231 
 

5 5,293,400 

6.ด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปวฒันธรรม 
และงานประเพณีท้องถิ่น 

25 7,074,000 19 4,776,651 
 

9 2,008,055.82 

7.ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 19 2,255,000 16 1,062,460 
 

5 105,576 

8.ด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุข 
ของประชาชน 

6 1,558,000 3 354,400 
 

1 20,520 

รวม 204 157,585,100 70 25,563,842 
 

24 8,342,462.82 
 

 

ช. ผลการดาํเนินงาน 
            องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2564                
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/จ่ายขาดเงินสะสมในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสําเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 
 

        ทั้งน้ีหากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอ ความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารบ้านไร่ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวาง                        
แผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
        

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                           

                                ประกาศ  ณ  วันที่    22   เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

     

(นายไพรัช   เทียนบุตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


