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บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการด าเนินงาน     
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่
ด าเนินการ 

 

ดังนั้น   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จึง
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท า
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 08103/ว6247  ลงวันที่  3 พฤศจิกายน  2560 เรื่องแนวทางการด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนองถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการ 
ด าเนินงาน  โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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                จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

 
 
 
                    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
  พฤศจิกายน    

ผู้   บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก 
ซับซ้อนของงาน ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 

2.  เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินงาน 
4.  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงาน

อื่น 

จัดท าร่างแผนการ

ด าเนนิงาน 

เสนอร่างแผนการ

ด าเนนิงาน 

พจิารณารา่งแผนการ

ด าเนนิงาน 

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้
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5.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 

6.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  
และประชาชน 

7.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดเอาไว้  ตามแผนการ 
บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 

2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและด าเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความม่ันคง 
5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป 
6.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
7. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
8.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรืองานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
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ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 
1 
- 

 
3.85% 

- 

 
300,000 

- 

 
1.08% 

 

 
กองช่าง 

รวม 1 3.85% 300,000 1.08%  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
2.2  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม   
2.3  แผนงานงบกลาง    
2.4  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
2.5  แผนงานสาธารณสุข  
 

 
 

1 
1 
3 
3 
2 

 
 

3.85% 
3.85% 

11.54% 
11.54% 
7.69% 

 
 

10,000 
98,000 

18,144,000 
6,641,930 
400,000 

 
 

0.04% 
0.35% 

65.55% 
24.00% 
1.45% 

 
 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

รวม 10 38.47% 25,293,930 91.39%  

 
 
 
 

แบบ  ผด.1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
 

3 
- 

 
 

11.54% 

 
 

220,000 
- 

 
 

0.79% 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 11.54% 220,000 0.79%  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร 
และการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.3  แผนงานการเกษตร  

 
 

2 
1 
2 

 
 

7.69% 
3.85% 
7.69% 

 
 

385,000 
500,000 
200,000 

 
 

1.39% 
1.81% 
0.72% 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
 5 19.23% 1,085,000 3.92%  

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานสาธารณสุข  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

รวม - - - -  

6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

1 

 
 

3.85% 

 
 

100,000 

 
 

0.36% 

 
 

กองการศึกษา 
รวม 1 3.85% 100,000 0.36%  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
7.2 แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารงานคลัง 

 
5 
1 

 
19.23% 
3.85% 

 
430,000 
250,000 

 
1.55% 
0.90% 

 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด/งานการคลัง 
รวม 6 23.08% 680,000 2.46%  

รวมทั้งหมด 26 100% 27,678,930 100%  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.3  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปาบ่อบาดาล  
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตฟาแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน ,ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบล    
 

300,000 
 

อบต.บ้านไร่ กองช่าง              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 8 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1  แนวทางการพัฒนาสังคมและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน สังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารงานทั่วไป   
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นจัดท า
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

10,000 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

2 โครงการปันรัก ปัน
น้ าใจห่วงใยผู้สูงอายุ
และคนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปันใจรัก ปัน
น้ าใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 

98,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

            

3 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ 

13,886,400 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
(งบกลาง) 

            

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการ 

4,137,600 
 

อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
(งบกลาง) 

            

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

120,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
(งบกลาง) 

            

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 9 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  แนวทางการพัฒนาสังคมและส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
แผนงานบริหารการศึกษา  / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก 

1,123,930 อบต.บ้านไร่  กอง
การศึกษา 

 
 

           

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เพ่ือให้อนุบาล 3 ขวบ
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและมีร่างกาย
ที่แข็งแรง 

490,000 อบต.บ้านไร่  กอง
การศึกษา 

            

3 โ คร งการ อุดหนุ น ส่ ว น
ราชการ (อาหารกลางวัน
ในสังกัด สพฐ.)  
 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่สมวัย 

5,028,000 อบต.บ้านไร่  กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 10 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 
 
 

โครงการสัตว์ปลอดโลก คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าโครงการ 

80,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

           

2 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณะ  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ส าหรับ
ด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณะสุข 

320,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 11 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
3.2 งานด้านการป้องกันละบรรเทาสาธารณะภัย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

เพ่ือให้ประชาชนมีความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

50,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

           

2 โครงการป้องกันและ
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 
 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการเดินทาง 
 

70,000 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

3 โครงการฝึกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือทบทวนความรู้และ
ระเบียบและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

100,000 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 12 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว  
4.1 แนวทางการพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร  
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ /งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ /แผนงานการเกษตร  
ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ทางการเกษตร 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

40,000 
 

อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

            

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต าบลบ้านไร่ 
 

เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้สูงอายุและรักษา
วัฒนธรรมขนมธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

345,000 
 

อบต.บ้านไร่  กอง
สวัสดิการ 

 

            

3 โครงการเกษตรกรรม
ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมโครงการ
เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  

100,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
(แผนงาน

การเกษตร) 

            

4 โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

เพ่ือส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

100,000  ส านักปลัด 
(แผนงาน

การเกษตร) 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว  
4.2  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

  ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โ คร งการส่ ง เ ส ริ มการ

ท่องเที่ ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เพ่ือเสริมสร้างและสร้าง
รายได้ให้กับต าบล 

500,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
6.1   แนวทางการพัฒนางานด้านส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

กระทงประจ าต าบล 
 

เ พ่ือสืบสานประเพณี
ไทย 

100,000 
 

อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
7.1   แนวทางการพัฒนาคุรภาพการเมืองการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป   
ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 
 

หน่วย
เลือกตั้ง 

ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนา
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าโครงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

30,000 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

3 โครงการอบรมส่งเสริม
คุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร ของ
ผู้บริหารและพนักงานส่วน
ต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดธรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพ 
 

230000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

4 โครงการพัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
ตามโครงการแผนที่
ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน 

250,000 อบต.บ้านไร่ กองคลัง             

5 โครงการตามนะโยบาย
ของรัฐ 

เพ่ือสนองต่อนโยบาย
แห่งรัฐ 

50,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

แบบ  ผด.2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
7.1   แนวทางการพัฒนาคุรภาพการเมืองการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป   
ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ าเภอเทพสถิต   
จังหวัดชัยภูมิ   

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ   ให้กับ
เทศบาลต าบลเทพสถิต  
 

20,000 
 

สนง.ท้องถิ่น
อ าเภอเทพ

สถิต 

ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารทั่วไป 
ล าดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 
 

 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบส่วนแยก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มี
ฟองอากาศ)ขนาด 24,000บี
ทียูจ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
28,000บาท 

80,400 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

2 ตู้หนังสือ/แฟ้ม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
หนังสือ/แฟ้มจ านวน 3 ตู้ ๆ 
ละ 3900 บาท มีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า92.0 ซม.ขนาด
สูงไม่น้อยกว่า 89.8 ซม. 
และลึกไม่น้อยกว่า 31.1 ซม. 

11,700 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

3 ล าโพงเอนกประสงค์
พร้อมแอมป์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพง
เอกประสงค์พร้อมแอมป์ 
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
10,000 บาท 

10,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

4 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับส านักงาน*จ านวน 1 
เครื่อง 

16,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

 

แบบ  ผด.2 /ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง 
ล าดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 

 
 

เครื่องพิมพ์ดีด 
 

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

17,500 
 
 

อบต.บ้านไร่ กองคลัง 
 

            

2 ตู้นิรภัย ระบบล็อก 2 
ชั้น 
 

เพ่ือจัดซื้อตู้นิรภัย ระบบ
ล็อก 2 ชั้น จ านวน 1 ตู้ 

21,100 
 

อบต.บ้านไร่ กองคลัง             

3 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 
มือจับชนิดบิด 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 
บาน เปิดมือจับชนิดบิด 
(มอก.)จ านวน 8 หลัง 
หลัง ละ 5500 บาท 

44,000 
 

อบต.บ้านไร่ กองคลัง             

4 ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
บานเลื่อนกระจกขนาด 3 
ฟุต จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 
3500 บาท 

10,500 อบต.บ้านไร่ กองคลัง             

5 เครื่องพิมพ์ดีดชนิด 
Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สั้น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่
สั้น จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 22000 บาท 

22,000 อบต.บ้านไร่ กองคลัง             

 

แบบ  ผด.2/ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ล าดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 รถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบบรรทุกน้ า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก(ดีเซล)  แบบ
บรรทุกน้ าจ านวน 1 คัน ๆ 
ละ 2,500,000บาท 

2,500,000 อบต.บ้านไร่  ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2/ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่
 

แผนงานการศึกษา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย
ย 

ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1  ตู้บานเลื่อนกระจกสูง เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจั ดซื้ อตู้

เหล็กบานเลื่อนกระจกทรง
สูง จ านวน ตู้ ๆ ละ 5900 
บาท 

5,900 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

2 โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 

เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 17700 บาท 

35,400 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

3 เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า (30 หน้า/นาที) 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
LED ขนาดด า จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 7900 บาท 
ความเร็ว 27 หน้า/นาที 

7,900 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2/ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

แผนงานสาธารณสุข / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข /งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
ล าดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

เลเซอร์ สี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด 
LED สี แบบ Network 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
10000 บาท 

10,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 

            

2 เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 59000 บาท 

118,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 

            

3 ตู้เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 
จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 15000 
บาท 

15,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2/ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
ล าดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 
 
 

 

เครื่องอ่านบัตร
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนจ านวน 1 
เครื่องๆ ละ2,500 บาท 

2,500 
 

อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

            

2 ชุดโซฟา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
โซฟา จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
15000บาท 

15,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

            

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต้ะ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
ชุด ๆ ละ 2500 บาท 

5,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

            

4 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22000 บาท 

22,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.2/ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าและถนน 
ล าดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

ดิจิตอล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อ
วัดระยะทาง ชนิดดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
6000 บาท 

6,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน(จอไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ราคา
16000 บาท 

16,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

3 เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า (30 หน้า/นาที)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า 
Network แบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
7,900  บาท  

7,900 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

4 รถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดเครนพร้อมกระเช้า
ไฟฟ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติด
เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 
คันๆละ 2,500,000 
บาท 

2,500,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

แบบ  ผด.2/ผ.08 
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