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หลักการและเหตุผล 

ในการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่  และ
เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 
2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ซึ่งเป็น
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีความจ าเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงาน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด  โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาความต้องการของตนเอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้จัดเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล  และน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้ด าเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และร่วมเสนอปัญหาที่มาจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยผ่านกระบวนการประชาคม  อีกท้ังได้มีการแต่งตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  
1  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
          องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   
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ส่วนที่  1   
บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
 2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าทีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี  
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

3. ขั้นตอนการแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดย
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 



 

  

 

 

 
ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28 

 
3,351,900 

 
1 

 
958,500 

 
29 

 
4,310,400 

รวม - - - - - - 28 3,351,900 1 958,500 29 4,310,400 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
          4.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน 
          4.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
- 

 
150,000 

- 

 
1 
4 

 
150,000 

40,000 

 
1 
4 

 
150,000 

40,000 

 
3 
8 

 
450,000 

80,000 
รวม - - - - 1 150,000 5 190,000 5 190,000 11 530,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

150,000 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

150,000 
รวม - - - - 1 150,000 - - - - 1 150,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 2 300,000 33 3,541,900 6 1,148,500 41 4,990,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 



-4- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางสวนนายอุทัย   
ชราศรี – สวนนาย
พิบูลย์   ชารี บ้านอีปาด  
หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 579.00 
ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรกินถม
ไม่น้อยกว่า 926.40 ลบ.ม.  

- - - 81,400 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายสวนนายค าผ่าน  
ทุ ม แ ถ ว  – ส วน น า ย
เจริญ   ชารี  บ้านอีปาด  
หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 579.00 
ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 – 0.60 เมตร หรือมี
ปริมาตรกินถมไม่น้อยกว่า 750.60 ลบ.ม. 

- - - 54,400 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายบวกบักหาด 
(จ านวน 2 ช่วง) บ้าน   
อีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 จากท่ีดินนายชิดชม  สุรวิทย์   ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 100.00 ม. ถมดิน
สูงเฉลี่ย 0.50 ม.   หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 150.00  ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 จากที่ดินนายชูศักดิ์   ชราศรี    ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 60.00 ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.50 ม. หรือ  มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
90.00 ลบ.ม.  

- - - 23,200 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-5- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
ทางที่ดินนายน้อย  คงคาหาญ – 
ท่ีดินนายประนัย  ป้องเศร้า บ้าน
อีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 785.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรกินถมไม่น้อย
กว่า 1,570.00 ลบ.ม.  

- - - 89,600 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
ทางจากที่ดินนายกองชุน        
วราพุฒ – ท่ีดินนายทองดา  
มาลาหอม บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 185.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรกินถมไม่น้อย
กว่า 370.00 ลบ.ม. 

- - - 22,100 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
หนองบก – หนองสีวงศ์ บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 335.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 261.25 ลบ.ม. 

- - - 20,400 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-6- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
ทางทุ่งมั่ง – บ้านโนนสูง  บ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ท่ี 2,4   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 1,262.00 
ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 2,019.20 ลบ.ม. 

- - - 109,100 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินสายป่า
ช้า – คลองห้วยค า บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 417.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมสูงไม่
น้อยกว่า 750.60 ลบ.ม. 

- - - 48,000 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงหินคลุกสายทางอีปาด – 
หนองหวาย (ช่วงท่ี 2)  บ้าน     
อีปาด  หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 1,000.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 200.00 ลบ.ม. 

- - - 140,200 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-7- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางอีปาด – โนนปอ 
(ช่วงท่ี  2) บ้านอีปาด  หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 
1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
200.00 ลบ.ม. 

- - - 140,200 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายหนองโป่ – หนองศูนย์ 
บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.20 ม. 
ระยะทางยาว 920.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 101.20 ลบ.ม. 

- - - 69,500 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง – บ้านทุ่ง (ช่วง
ท่ี 4) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 490.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.50  ลบ.ม. 

- - - 50,500 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-8- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางนาเทิง – หนองแฝก 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 450.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. 

- - - 46,300 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทุ่งมั่ง – หนองแวง (ช่วง
ท่ี 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 650.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 97.50 ลบ.ม. 

- - - 67,000 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหนองตาแกว – หัว
ทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 
1,050.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
210.00  ลบ.ม. 

- - - 147,100 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-9- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการ
ลงหินคลุกสายทุ่งมั่ง – หนองขาม 
(ช่วงท่ี 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 
1,214.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
182.10 ลบ.ม. 

- - - 127,900 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางโรงเรียนใหม่ – ดง
ประสงค์ บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 580.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 87.00 ลบ.ม. 

- - - 59,700 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการ
ลงหินคลุกสายทางดอนปู่ตา – หนอง
แต้ บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 490.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.50  ลบ.ม. 

- - - 53,800 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-10- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการ
ลงหินคลุกสายหนองอีเฒ่า – หนอง
ตาแกว บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 380.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 47.50 ลบ.ม. 

- - - 53,100 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
การเสริมผิวแอสฟัลส์คอนกรีต สาย
ทางบ้านนายสมบัติ  สุรวิทย์ – บ้าน
นายเป้ย  ศรีสุธรรม บ้านอีปาด หมู่ท่ี 
1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 298.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,490.00   
ตร.ม. 

- - - 467,800 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลส์
คอนกรีตสายทางบ้านนายทองเป็น  
ชารี – บ้านนางทองหวั่น  บุญ
กระจ่าง บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 255.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,275.00   
ตร.ม. 

- - - 401,100 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-11- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เห ล็ ก โดยการเสริมผิ ว แอสฟั ลส์
คอนกรีตสายทางบ้านนางมนิดา  ชรา
ศรี – บ้านนายยศ  พิมพ์พันธ์ บ้าน
หนองไฮ  หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 256.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,280.00   
ตร.ม. 

- - - 401,900 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลส์
คอนกรีตสายทางบ้านนายฟอง  
เอกศิริ – โรงเรียนเก่าบ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 248.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,240.00   
ตร.ม. 

- - - 389,300 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลส์
คอนกรีต สายทางหนองไฮ – ป่าข่า 
บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี 3,5  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.75 ม. 
ระยะทางยาว 624.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,964.00   
ตร.ม. 

- - - - 958,500 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-12- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการก่ อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.โดยการ
ตัดถนนเดิม บ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1 (จ านวน 5 จุด) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย และลดปริมาณ
น้ าท่วมขังในเขตชุมชน 

ปริมาณงานยาวรวม  70.00 ม. 
จุดที่ 1 จุดประปาด้านทิศ
ตะวันออก 
จุดที่ 2 จุดจุดประปาด้านทิศ
ตะวันตก 
จุดที่ 3 จุดบ้านนายสุก  ชราศรี 
จุดที่ 4 จุดบ้านนายสี   วราพุฒ 
ด้านทิศตะวันออก 
จุดที่ 5 จุดบ้านนายสี  วราพุฒ 
ด้านทิศตะวันตก 

- - - 197,200 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม น้ าขัง
ในเขตชุมชน
ลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-13- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้
ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อลดปริมาณน้ าขัง
ในเขตชุมชน 

ปริมาณงานยาวรวม  
82.00 ม. 

- - - 44,100 - ด าเนินการได้
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

น้ าขังในเขต
ชุมชนลดลง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้
ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 24 

เพื่อลดปริมาณน้ าขัง
ในเขตชุมชน 

ปริมาณงานยาวรวม 
76.00 ม. 

- - - 33,000 - ด าเนินการได้
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

น้ าขังในเขต
ชุมชนลดลง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้
ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อลดปริมาณน้ าขัง
ในเขตชุมชน 

ปริมาณงานยาวรวม 
30.00 ม. 

- - - 13,000 - ด าเนินการได้
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

น้ าขังในเขต
ชุมชนลดลง 

กองช่าง 

รวม 28  โครงการ      3,351,900 958,500    

 

 

แบบ ผ.02 



-14- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

เพื่อให้มีชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าต าบลในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณี
เกิดภัยฉุกเฉินต่าง ๆ 
 

จ านวน 50 คน - - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 
ผู้เข้าอบรม
สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
เบื้องต้นได้ 

หน่วยงานมี
ความพร้อมใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
พิบัติเบื้องต้น
หากมีภัยพิบัติ
เกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ   - - 150,000 150,000 150,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
– 19) 

เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคน
ในชุมชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคฯ 

ผู้เข้าอบรม
จ านวน 50 คน 

- - - 10,000 10,000 ไม่พบผู้ป่วย
ร้อยละร้อย 

ไม่มีจ านวน
ผู้ป่วยในเขต

พื้นท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่สตรี
และครอบครัวในชุมชน 

ผู้เข้าอบรม
จ านวน 50 คน 

- - - 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75 

สตรีและ
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสร้างการมีส่วนร่วม และรับรู้
ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

ผู้เข้าอบรม
จ านวน 50 คน 

- - - 10,000 10,000 ไม่พบปัญหาฝุ่น
ละอองเกินค่า
มาตรฐาน 

ไม่พบปัญหาฝุ่น
ละอองขนาด
เล็ก PM2.5 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

เพื่อให้อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นได้มีความรู้ความ
เข้าใจการดูแลผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง 

ผู้เข้าอบรม
จ านวน 50 คน 

- - - 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75 

ผู้ป่วยมีภาวะ
พึ่งพิงได้รับการ
ดูแลอย่างถูกวิธี 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 4  โครงการ   - - - 40,000 40,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด    
ศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนด าเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 
47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส”์ 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งท่ี 37 (พ.ศ.2564) 
“นครล าดวนเกมส์” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดศรีสะเกษฯ ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา  เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหัน
มาสนใจกีฬามากขึ้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 150,000 - - อุดหนุน
โครงการได้ร้อย
ละร้อย 

เด็กและ
เยาวชนมีความ
สนใจเล่นกีฬา
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด  

 

รวม 1  โครงการ   - - 150,000 - -    

 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก) 

เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จ านวน 20 ตวั   
เพื่อใช้งานส าหรับการประชุมสภา 
หรือการจดังานจัดกิจกรรมต่าง ๆ   

- - 18,000 - - ส านักงานปลัด 

รวม - - 18,000 - -  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา (โต๊ะ
,เก้าอี้) 

โต๊ะ  5  ตัว  พร้อมเก้าอี้  จ านวน 
19   ตัว    เพื่อใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด   

- - 50,000 - - ส านักงานปลัด 

 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องปริ๊นเตอร์) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2562)  

- - 4,300 - - ส านักงานปลัด 

รวม - - 54,300 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องปริ๊นเตอร์) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับ
กระดาษ A3  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2562)  

- - 6,300 - - กองช่าง 

รวม - - 6,300 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  1 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
....................................................................... 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่  1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 
2565  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 

  

       (ลงชื่อ)........................................... 
         (นายอดิศักดิ์   จันทรัตน์) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  


