
 

 

 

 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี ๒๕๖6 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
 



                             ๑ 
บทน า 

 
จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.๒๕59 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนสี่ปี และแผนการด าเนินงาน โดย
แผนการด าเนินงานเป็นแผนซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕66 
  ๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
  ๓. เพ่ือเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและ
บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.     
๒๕48 (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

๒ 
จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่และ
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือ กิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑ บทน า 
  ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

 



๓ 

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ประกาศใช้การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล........)  ประจ าปี
.......... เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลา
การจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
  ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
  ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑.  ท าให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  ๒.  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม การด าเนินงานและการประเมินผล เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
  ๓. ท าให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
  ๔. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
  ๕. ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าและทั่วถึง
ครอบคลุม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
  ๗. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ  ๆ  ไป 
 

 

 

 



                                  
 

 
สารบัญ 

                                                                                       
หน้า 

สว่นที่ ๑ บทน า        ๑-๓ 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กจิกรรม     ๔-24  

 





  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่

งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียน คา่
สมนาคณุวิทยากรและคา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการจัดกจิกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-
2570) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

4,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย
ในสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียน คา่
สมนาคณุวิทยากรและคา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการจัดกจิกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-
2570) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

5,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

๓. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียน คา่
สมนาคณุวิทยากรและคา่ใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการจัดกจิกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-
2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

5,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

                                                                                             
 
 

4 



  

 
                                                                                                                   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนนิการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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 โครงการสร้างวินัยการคัด
แยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ เช่น         
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครือ่งดื่ม    ค่า
วัสดุเครื่องเขียน คา่สมนาคณุวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดกจิกรรม     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี             
(2566-2570) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

2,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่
โลกกว้าง  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ เช่น         
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครือ่งดื่ม    
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคณุวทิยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจดั
กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
(2566-2570) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

20,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการอบรมเด็กรักด ี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ เช่น         
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครือ่งดื่ม    
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคณุวทิยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจดั
กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
(2566-2570) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

10,000.- กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖6 พ.ศ.๒๕70 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
เล็ก ศพด. ของ อบต. จ านวน          
199,700.- บาท 
เพื่อจ่ายจัดสรรเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
2.ค่าจดัการเรียนการสอน 
จ านวน 60,000.- บาท วัสดุ
การเรยีนการสอน(รายหัว) ค่า
สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนา
เด็กส าหรับเด็กเล็ก ศพด. ของ 
อบต.  
3. ค่าหนังสือเรียน   จ านวน 
6,000.- บาท  เพื่อสนับสนุน 
เป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก
เล็ก ศพด. ของ อบต.  
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

292,000.- กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่

งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕66 
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. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
จ านวน6,000.- บาท เพื่อ
สนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็กเล็ก ศพด.
ของ อบต.  
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
จ านวน 8,700.- บาท  
เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีนส าหรับ
เด็กเล็ก ศพด. ของ อบต. 
6. กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ านวน 
12,500.- บาท เพื่อสนับสนุน 
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.ของ อบต.  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
(2566-2570) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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. เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการครลููกจ้างช่ัวคราว
โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอ ารุง)ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( 2566- 
2570) 

โรงเรียนบ้าน
ไร่ถิ่นน้อย 
(อาจอ ารุง) 

70,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

9. เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเดก็
นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่ถิ่นน้อย     
(อาจอ ารุง)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี
5 ปี ( 2566- 2570) 

โรงเรียนบ้าน
ไร่ถิ่นน้อย 
(อาจอ ารุง) 

70,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

10. โครงรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขและแมวต าบลไร่
มะขาม 

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารฉดี    
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขในสุนัข    
และแมว เช่นป้ายโครงการและค่า     
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉดี     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี     
(2566- 2570) 

หมู่ที่ 1-9 40,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 

            
 

11. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการส าหรับ
เด็ก 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดักิจกรรม   
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่า
สมนาคณุวิทยากรและคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการจดักิจกรรมตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( 2566 -  
2570)  
 

อบต. 
ไร่มะขาม 

5,000.- กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕66 

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

12 
 
 
 
 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด ารสิาธารณสุข 
จ านวน 9 หมู่บ้าน หมูบ่้านละ 
20,000.-บาทเช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวสัดุ     
เครื่องเขียน ค่าสมนาคณุวิทยากร    
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการ    จัด
กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     5 
5 ปี ( 2566 – 2570) 
  
 

หมู่ที่1-9  180,000.- 
 

ส านักงาน
ปลัดฯ    

            

13 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ    
เช่นค่าป้ายโครงการค่าอาหารค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่า
สมนาคณุวิทยากร และค่าใช้จ่าย      
อื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี                  
( 2566– 2570) 

หมู่ที่1-9 10,000.- ส านกังาน
ปลัดฯ    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พืน้ท่ี 
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ 
เพศศึกษาและการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการ    
เช่นค่าป้ายโครงการค่าอาหารค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่า
สมนาคณุวิทยากร และค่าใช้จ่าย      
อื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี                   
( 2566– 2570) 

หมู่ที่1-9 10,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ    

            

15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการ     
ยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2565  ถึง กันยายน 2566       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี                   
( 2566– 2570) 

หมู่ที่ 1-9 4,800,000 ส านักงาน
ปลัดฯ    

            

16 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการ   
ยังชีพผู้พิการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2565  ถึง กันยายน 2566       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี                   
( 2566– 2570) 

หมู่ที่ 1-9 816,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   

 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่

งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2565  ถึง กันยายน 2566       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี                   
( 2566– 2570) 

หมู่ที่ 1-9 72,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ    

            

18 
 

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น อบต.ไร่มะขาม 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.    
ไร่มะขาม จ านวน 60,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี                   
( 2566– 2570) 

หมู่ที่ 1-9 60,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ    

            

19 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
สานสมัพันธ์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าของขวัญ ของรางวัล
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น            
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี                   
( 2566– 2570) 

อบต.       
ไร่มะขาม 

20,000.- กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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 
 
 

โครงการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญส าหรับเด็กนักเรียน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครือ่ง
เขียน ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดกจิกรรม
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี                   
( 2566– 2570) 
 

อบต.        
ไร่มะขาม 

3,000.- กอง
การศึกษา 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ราษฏร์
ผู้ประสบภยัสาธารณะหรือ
ผู้ประสบความเดือดร้อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วย 
เหลือสงเคราะห์ราษฏรผ์ู้ประสบภยั
สาธารณะหรือผู้ประสบความ       
เดือดร้อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 
 

หมู่ที่ 1-9 100,000.- ส านักงาน
ปลัด 

            

22 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและสิ่งของ
จ าเป็นเพื่อการด ารงชีพแก่ผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  5 ปี ( 2566– 2570) 

อบต.       
ไร่มะขาม 

20,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ    

            

 
                                                                                                                                                                                                                                            12 

 



  

 
                                                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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 โครงการรณรงค์การลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 

หมู่ที ่ ๑-๙ 5,๐๐๐.- ส านักงาน
ปลัด 

            

24. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 

อบต.     
ไร่มะขาม 

20,000.- ส านักงาน
ปลัด 

            

25. โครงการการป้องกัน
อุบัติเหตุทางการจราจร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 

หมู่ที ่ ๑-๙ 5,๐๐๐.- ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕65 พ.ศ.๒๕๖6 

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 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัว ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 

หมู่ที่ ๑-๙ 5,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

27 โครงการอบรมแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 

หมู่ที่ ๑-๙ 1๐,๐๐๐.- ส านักงาน
ปลัด 

            

28 โครงการรณรงค์เกษตร 
อินทรีย์ ปลอดสารพิษ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 

หมู่ที่ ๑-๙ 8,๐๐๐.- ส านักงาน
ปลัด 

            

29 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 

หมู่ที่ ๑-๙ 10,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 
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                                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นบริหารจดัการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

30 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขยีว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 
 

หมู่ที่ ๑-๙ 5,000.- ส านักงาน
ปลัด 

            
 

31 โครงการรณรงค์พัฒนา
ก าจัดวัชพืช คู คลอง 
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 
 

หมู่ที่ ๑-๙ 80,000.- ส านักงาน
ปลัด 

            

32 ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 
 

หมู่ที่ ๑-๙ 150,000.- กองช่าง             
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                                                                                                    บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นบริหารจดัการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

33 โครงการคดัแยกขยะต้นทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 
 

หมู่ที่ ๑-๙ 5,000.- ส านักงาน
ปลัด 

            

34 โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 
 

หมู่ที ่๑-๙ 20,000.- ส านักงาน
ปลัด 

            
 

35 โครงการรณรรงค์ชุมชน
ปลอดขยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจ 
กรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่าย 
อื่นที่จ าเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
5 ปี   ( 2566– 2570) 
 

หมู่ที่ ๑-๙ 20,000.- ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

36 โครงการสืบสานการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดักิจกรรม 
เช่น ค่าป้ายโครงการ และปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด
กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี 
(2566 - 2570) 

ต าบล 
ไร่มะขาม 

20๐,๐๐๐.- กอง
การศึกษาฯ 

            

37 โครงการแหเ่ทียน
เข้าพรรษา 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดักิจกรรม 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร คา่
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุแหเ่ทียนพรรษา 
เครื่องไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการจดักิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (2566 - 
2570) 

วัดช่อม่วง 
วัดเขา
ทะโมน 

วัดถ้ ารงค ์
 

3,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

38 โครงการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้วิถีชาวนา “ฉาง 
100 ป”ี อัตลักษณ์ของ
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ถิ่นน้อย 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดักิจกรรม 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร คา่
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุแหเ่ทียนพรรษา 
เครื่องไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการจดักิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (2566 - 
2570) 

ม.6 บ้านไร่
ถิ่นน้อย 

30,000.- กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

39 โครงการสืบสานอนรุักษ์
วัวเทียมเกวียน – เทียม
ไถ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดักิจกรรม 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร คา่
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุแหเ่ทียนพรรษา 
เครื่องไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการจดักิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (2566 - 
2570) 

ม.1 - 9 50,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

40 อุดหนุนการจัดงานพระ
นครคีรีเมืองเพชร 
 

ค่าอุดหนนุการจดัขบวนแห่งานพระ
นครคีร-ีเมืองเพชร 104 ให้แก่ท่ีท า
การปกครองอ าเภอบ้านลาดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (2566 - 
2570) 

อ าเภอ 
เมือง 

15,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

41 อุดหนุนการจัดงานวัว
เทียมเกวียนของอ าเภอ
บ้านลาด 

ค่าอุดหนุนการจดังานวัวเทียมเกวยีน
ของอ าเภอบ้านลาดให้แก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอบ้านลาดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (2566 - 
2570) 

อ าเภอ 
บ้านลาด 

100,000.- กอง
การศึกษาฯ 
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                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นกระบวนการจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่

งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 โครงการประชาคม
หมู่บ้านหรือต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น5 ปี 
 (2566 - 2570)  

หมู่ที่ 1-9 8,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

43 โครงการ อบต.สัญจร    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น5 ปี 
 (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

5,๐๐๐.- ส านกังาน
ปลัด 

            

44 โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
บุคลากร อบต.ไรม่ะขาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียน
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจดั 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี  (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

8,๐๐๐.- ส านักงาน
ปลัด 

            

45 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียน
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจดั 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

250,๐๐๐.- ส านักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นกระบวนการจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่

งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

46 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
อบต.ไรม่ะขาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดกจิกรรม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี          
(2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

10,๐๐๐.- ส านักงาน
ปลัด 

            

47 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
5 ปี (2566 - 2570) 

อบต 
.ไร่มะขาม 

8,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

48 โครงการลดช่องว่าง
ระหว่างวัยในครอบครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัด
กิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
5 ปี (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

10,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นกระบวนการจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

49 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน าสตร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ     
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
5 ปี (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

5,000.-   ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

50 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือของประชาชน 
ของ อปท. อ าเภอบ้านลาด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ
ประชาชน ของ อปท. อ าเภอ 
บ้านลาด ตามแผนพัฒนา 5 ป ี
(2561-2565) (ฉบับ 2 ) 

อ าเภอ
บ้านลาด 

10,000.- ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

51 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ     
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
5 ปี (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

10,000.- ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

52 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ     
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
5 ปี (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

120,000.-  ส านักงาน 
ปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นกระบวนการจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

53 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติและสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ     
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
5 ปี (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

8,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
54 

 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ       
จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหารว่าง                
ค่าเครื่องดื่ม คา่วัสดเุครื่องเขียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัด 
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
5 ปี (2566 - 2570) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

100,000.- กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นกระบวนการจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

55 จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ส านักงาน    
พนักพิงสูงโครงขาเหล็กโครเมียม     
ปรับระดับ สูง – ต่ าได้ หุ้มหนังพีวซีี  
ตามแผนพัฒนา5ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) (อยู่นอกมาตรฐานครุภณัฑ์)  

อบต. 
ไร่มะขาม 

6,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

56 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เครื่อง   

เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อค่าเครื่องถ่าย  
เอกสารจ านระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)      
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที     
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เป็นขนาด   ท่ี
ก าหนดเป็นขนาดความเร็วต่ า เปน็
ระบบมลัติฟังก์ชัน เป็นระบบ     
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผล ย่อ – 
ขยาย ได้ จ านวน 1 เครื่อง   

อบต. 
ไร่มะขาม 

87,000.- ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

57 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง  
) จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง )ขนาด   
36,000 บีทียู     

อบต. 
ไร่มะขาม 

45,500.- ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

58 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (รวมราคา
ติดตั้ง) จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับ    
อากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตัง้ )
ขนาด   13,000 บีทียู     

อบต. 
ไร่มะขาม 

23,500.- ส านักงาน
ปลัดฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นกระบวนการจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

59 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง   
คอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า       
19 น้ิว) 

อบต. 
ไร่มะขาม 

22,000.- กองคลัง             

60 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง   
คอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า       
19 น้ิว) 

อบต.    
ไร่มะขาม 

22,000.- กอง
การศึกษา 

            

61 
 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

อบต.    
ไร่มะขาม 

4,000.- กอง
การศึกษา 

            

62 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุก
ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซ ี
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวตัต ์

อบต.     
ไร่มะขาม 

 
2,500,000.- 

 
กองช่าง 

            

63 จัดซื้อไฟ LED  50 วัตต์ 
จ านวน 20 ชุด  
 

เพื่อจัดซื้อไฟ LED  50 วัตต์ 
จ านวน 20 ชุด 

อบต.     
ไร่มะขาม 

80,000.- กองช่าง             

64 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์กระจกส่อง
โค้ง 20 บาน 
 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์กระจกส่องโค้ง 
20 บาน 
 

อบต.     
ไร่มะขาม 

90,000.- กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม   
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นกระบวนการจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที ่
งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ.๒๕๖6 

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

65 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
ส าหรับกระดาษ A3 

อบต. 
ไร่มะขาม 

6,300.- กอง
การศึกษา 

 

            

66 จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์  จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องช่ังน้ าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 
 

อบต.    
ไร่มะขาม 

20,000.- กอง
การศึกษา 

            

67 จัดซื้อครภุัณฑ์การเรียน 
การสอน 

จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องเล่นสนาม อบต.    
ไร่มะขาม 

 

130,000.- กอง
การศึกษา 
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แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
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