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ค ำน ำ 

 การบริหารจัดการภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นการจัดท าขึ้นเพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
อีปาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับปัจจุบัน  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน  โดยระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโดยครอบคลุมระยะเวลา 
6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ดังกล่าวข้างต้น 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายวานผลการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเป็นแนวทางช่วยเหลือการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดต่อไป 

    องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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บทน ำ 

1) บทน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 และ
แผนด าเนินงาน  ส าหรับแผนด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  
ในแผนด าเนินงานทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจัดท ารายงานผลการด าเนินงานขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  โดยมี
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการจัดท า  ดังต่อไปนี้ 

2) วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณนั้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้มีความสะดวกและชัดเจน
ในการด าเนินการต่าง ๆ 
  3. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3) ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  รายงานผลการด าเนินให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับสิ้นรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
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4) ประโยชน์ของรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการด าเนินงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น 
  3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
  4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
  5. เป็นการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  6. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก 
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
1) บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
ยุทธศำสตร์/ 

แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
45 
3 

 
54.87 
3.65 

 
13,386,950 
1,500,000 

 
53.05 
5.94 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 48 58.53 14,886,950 58.99  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
2 

 
2.43 

 
225,000 

 
0.89 

 
ส านักปลัด 

รวม 2 2.43 225,000 0.89  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 

 
1.21 

 
15,000 

 
0.05 

 
ส านักปลัด 

รวม 1 1.21 15,000 0.05  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 
    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    4.5 แผนงานงบกลาง 

 
2 
3 
3 
1 
4 

 
2.43 
3.65 
3.65 
1.21 
4.87 

 
160,000 
200,000 
25,000 

100,000 
7,077,600 

 
0.63 
0.79 
0.09 
0.39 
28.04 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 13 15.85 7,562,600 29.97  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    5.1 แผนงานการศึกษา 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
4 
1 
1 

 
4.87 
1.21 
1.21 

 
1,443,335 

21,900 
170,000 

 
5.71 
0.08 
0.67 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 6 7.31 1,635,235 6.48  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
    6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
10 
2 

 
12.19 
2.43 

 
706,200 
202,560 

 
2.79 
0.80 

 
สนป./กองคลัง

กองช่าง 
รวม 12 14.63 908,760 3.60  

รวมทั้งสิ้น 82 100 25,233,545 100  
 

 

แบบ ผด.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.02) 
(ที่ได้ด ำเนินกำรในรอบ 6 เดือนแรก) 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร งบประมำณ 

ตั้งไว ้(บำท) 
วงเงินตำม

สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  (แบบไม่มีรอยต่อ
ยาว) สายทางทุ่งมั่ง - โรงเรียนประสาน
มิตรวิทยา  (ช่วงที่ 6) บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่ 
2,4 

475,000 
 

  สายทางทุ่งมั่ง 
- โรงเรียน
ประสานมิตร
วิทยา  (ช่วงที่ 
6) บ้านทุ่งม่ัง  
หมู่ที่ 2,4 

กองช่าง    

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรง  บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่  3,5 (จุดบ้านนายธวัช สุ
รวิทย์) 

30,900   บ้านหนองไฮ  
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง    

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่  3,5  (จ านวน 2 
จุด) 

424,200   บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง    

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ 
ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้าน     อีปาด 
หมู่ที่  1  (จ านวน 4 จุด) 

101,800   บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1 

กองช่าง    

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่
ที่  3,5  (จุดโรงเรียนเก่าบ้าน
หนองไฮ - จุดบ้านนางมนิดา  
ชราศรี) 

470,300   บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-8- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร งบประมำณ 

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด  
หมู่ที่ 1  (จ านวน 2 จุด) 

368,800   บ้านอีปาด หมู่ที่  1 กองช่าง    

7 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
ทางท่ีดินนายแสวง  สุรวิทย์ - 
นายประดิษฐ์  เอกศิริ  บ้านอี
ปาด  หมู่ที่  1 

93,900   สายทางท่ีดินนายแสวง     
สุรวิทย์ - นายประดิษฐ์  
เอกศิริ  บ้านอีปาด  หมู่
ที่  1 

กองช่าง    

8 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
ทางบ้านน้อย - หนองสะคาม 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

160,000   สายทางบ้านน้อย - 
หนองสะคาม บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-9- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
ทางสงป่าบาก - หนองตะกล้า 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

73,000   สายทางสงป่าบาก 
- หนองตะกล้า 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

กองช่าง    

10 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
ทางสันคลองห้วยค า – หนอง
อีจันทร์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 

43,000   สายทางสันคลอง
ห้วยค า – หนองอี
จันทร์ บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-10- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนอง
กะโดน - หนองบักคู (ช่วงที่ 1) บ้าน
ทุ่งม่ัง หมู่ที่ 2,4 

84,400   สายหนอง  
กะโดน - 
หนองบักคู 
(ช่วงที่ 1) 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง    

12 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
บ้าน   อีปาด - ทุ่งม่ัง บ้าน   อีปาด  
หมู่ที่  1  (จ านวน  2  ช่วง) 

126,800   สายบ้าน      
อีปาด - ทุ่งม่ัง 
บ้าน   อีปาด  
หมู่ที่  1   

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-11- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ
ที่ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

13 โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกสายบ้านอีปาด – 
โนนปอ  ช่วงที่  3  (ท่ีดิน
นายบุญทัน  ป้องเศร้า - 
นายกมล  แก่นโพธิ์) บ้าน
อีปาด  หมู่ที่  1 

77,200   สายบ้านอีปาด – 
โนนปอ  ช่วงที่  3  
(ท่ีดินนายบุญทัน  
ป้องเศร้า - นายก
มล  แก่นโพธิ์) 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  
1 

กองช่าง    

14 จัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่ 2,4 (จ านวน 3 จุด) 

162,600   บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

กองช่าง    

15 จัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1  (จ านวน  3  จุด) 

221,800   บ้านอีปาด  หมู่ที่  
1 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-12- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

16 โครงการขุดลอกดินรางระบาย
น้ า บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3-5 

36,830   รางระบายน้ าภายใน
เขตบ้านหนองไฮ  
หมู่ที่  3,5 

กองช่าง    

17 โครงการขุดลอกดินรางระบาย
น้ า  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

15,020   รางระบายน้ าภายใน
เขตบ้านอีปาด  หมู่ที่  
1 

กองช่าง    

18 โครงการขุดลอกดินรางระบาย
น้ า  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

20,110   รางระบายน้ าภายใน
เขตบ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

กองช่าง    

19 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) บ้านอีปาด หมู่ที่  1 

44,100   บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 กองช่าง    

20 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 

36,600   บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

กองช่าง    

21 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  
3,4 

70,300   บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง    

แบบ ผด.02 



-13- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ
ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

22 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ทางจาก ร.ร.เก่าบ้านหนองไฮ – นาย
ไพรวัลย์ สุรวิทย์ บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  
3,5 

374,760   สายทางจาก 
ร.ร.เก่าบ้าน
หนองไฮ – นาย
ไพรวัลย์ สุรวิทย์ 

กองช่าง    

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
ทางบบ้านจากสี่แยกบ้านนางทองหวั่น  
บุญกระจ่าง - นางค าพูน  ป้องเศร้า 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

181,190   สายทางบบ้าน
จากสี่แยกบ้าน
นางทองหวั่น  
บุญกระจ่าง - 
นางค าพูน  ป้อง
เศร้า 

กองช่าง    

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
บ้านนางจ านงค์  ทองทวี - นายอุไร 
กองศรีนนท์  บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 
(จ านวน 2 ช่วง) 

401,010   สายทางบ้าน
นางจ านงค์  
ทองทวี - นาย
อุไร กองศรี
นนท์ 

กองช่าง    

 
 
 

แบบ ผด.02 



-14- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

25 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม 
– บ้านนายวิเชียร  ไชยวัฒน์ บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ที่ 2,4 (จ านวน 2 ช่วง) 

526,240   สายทางบ้านนางสาว
จาระไน  ศรีสุธรรม – 
บ้านนายวิเชียร  ไชยวัฒน์ 

กองช่าง    
  

26 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนายทองใบ  เอกศิริ - นาย
ใหม่ เอกศิริ บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

209,580   สายทางบ้านนายทองใบ  
เอกศิริ - นายใหม่ เอกศิริ 

กองช่าง    

27 โครงการปรับปรุงกถนนคอนกรีต
โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทางบ้านนายสมัย  เอกศิริ - 
นายสี  วราพุฒ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

274,350   ทางบ้านนายสมัย  เอกศิริ 
- นายสี  วราพุฒ 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-15- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ
ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

29 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
บ้านนายอัครเดช  สุรวิทย์ - 
นายนรินทร์ วราพุฒ บ้าน
หนองไฮ หมู่ทื่3,5 

401,960   สายทางบ้านนายอัคร
เดช  สุรวิทย์ - นาย
นรินทร์ วราพุฒ 

กองช่าง    

30 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
บ้านนายสมบัติ สุรวิทย์ - 
บ้านนายเป้ย  ศรีสุธรรม บ้าน
อีปาด   หมู่ที่ 1 

467,800   สายทางบ้านนาย
สมบัติ สุรวิทย์ - บ้าน
นายเป้ย ศรีสุธรรม 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-16- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

31 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตสายทางบ้านนายฟอง  
เอกศิริ - โรงเรียนเก่าบ้านหนอง
ไฮ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

389,300   สายทางบ้านนายฟอง  
เอกศิริ - โรงเรียนเก่า
บ้านหนองไฮ 

กองช่าง    

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตสายทางบ้านนางมนิดา  
ชราศรี - บ้านนายยศ  พิมพ์พันธ์ 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

401,900   สายทางบ้านนางมนิ
ดา  ชราศรี - บ้าน
นายยศ  พิมพ์พันธ์ 

กองช่าง    

33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีตสายทางบ้านนายทอง
เป็น  ชารี - บ้านนางทองหวั่น 
บุญกระจ่าง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ทื่2,4 

401,100   สายทางบ้านนายทอง
เป็น  ชารี - บ้านนาง
ทองหวั่น บุญกระจ่าง 

กองช่าง    

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-17- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

34 โครงการปรับเกรดถนน
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

99,980 80,000 80,000 ถนนบ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง    

35 โครงการปรับเกรดถนน
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

122,400 95,000 95,000 ถนนบ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2ล4 

กองช่าง    

36 โครงการปรับเกรดถนน
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

99,870 85,000 85,000 ถนนบ้านหนอง
ไฮ  หมู่ที่  3,5 

กองช่าง    

37 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางทุ่งมั่ง – บ้าน
โนนสูง บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

114,270   สายทางทุ่งมั่ง - 
บ้านโนนสูง 

    

38 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายป่าช้า - คลอง
ห้วยค า บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

48,000   สายทางป่าช้า - 
คลองห้วยค า 

    

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-18- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

39 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
สายทุ่งม่ัง -  แดงหม้อ บ้าน
ทุ่งม่ัง หมู่ที่ 2,4 

13,250   สายทางทุ่งมั่ง 
- แดงหม้อ 

กองช่าง    

40 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติดคอนกรีต รหัสสายทาง 
ศก.ถ.216-87 จากสายบ้าน
นางสมปอง ชารี - นาง
เปลี่ยน ศรีสุธรรม บ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ที่ 2,4 

645,100 643,100  สายบ้านนาง
สมปอง ชารี - 
นางเปลี่ยน 
ศรีสุธรรม 

กองช่าง    

41 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสสาย
ทาง ศก.ถ.216-87 จากสาย
บ้านนางสมปอง ชารี - นาง
เปลี่ยน ศรีสุธรรม บ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ที่ 2,4 

645,100 643,100  สายบ้านนาง
สมปอง ชารี - 
นางเปลี่ยน 
ศรีสุธรรม 

กองช่าง    

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-19- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยูร่ะหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

42 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทาง ศก.ถ.216-91 จากสาย
บ้านนายสมศักดิ์  วราพุฒ  
ถึงสายบ้านนางจรูญศรี  
เอกศิริ บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

758,100 756,100  สายบ้านนาย
สมศักดิ์  วราพุฒ  
ถึงสายบ้านนาง
จรูญศรี  เอกศิริ 

กองช่าง    

43 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทาง ศก.ถ.216-43 จากสาย
บ้านนายศักดิ์สิทธิ์  ชราศรี 
ถึงสายนายสมชาย  บุญเชิญ 
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

1,130,900 1,1289,00  สายบ้านนาย
ศักดิ์สิทธิ์  ชราศรี 
ถึงสายนายสมชาย  
บุญเจริญ 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-20- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

44 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสสายทาง ศก.ถ.216-85/ศก.ถ.
216-90 จ านวน 2 ช่วง บ้านทุ่งม่ัง  
หมู่ที่ 2,4 

1,246,600 1,244,600  บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

กองช่าง    

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4   

990,400 797,000  บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

กองช่าง    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-21- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

500,000   บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 กองช่าง    

2 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 

500,000   บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 กองช่าง    

3 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 

500,000   บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 กองช่าง    

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



-22- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับบุคคลทั่วไป 

25,000   อบต.อีปาด ส านักปลัด    

2 โครงการอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการท า
เกษตรผสมผสานเกษตร
ทางเลือก เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรทฤษฏีใหม่
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

200,000   อบต.อีปาด 
และศึกษาดู
งานนอก
สถานที่ 

ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-23- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการพัฒนา
หมู่บ้านภายในเขต
ต าบลอีปาด 

15,000   พ้ืนที่ ต.อีปาด ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-24- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
  4.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและ
จัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ  

10,000   เขตต าบล 
อีปาด 

ส านักปลัด    

2 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาด 

150,000   ตามท่ี อบต.  
อีปาดก าหนด 

ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02 



-25- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
  4.2 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000   ต าบลอีปาด ส านักปลัด    

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

70,000   ต าบลอีปาด ส านักปลัด    

3 อุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

100,000   คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ด าเนินการทั้ง 
5 หมู่บ้าน 

ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-26- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
  4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอกันทรารมย์ ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

10,000   พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอ 

กันทรารมย์ 

อ าเภอ
กันทรารมย์ 

   

2 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษตาม
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

5,000 5,000 5,000 พ้ืนที่จังหวัด
ศรีสะเกษ 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

   

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-27- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
  4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

10,000   อบต.อีปาด ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-28- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
  4.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ
ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชนกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือภัย
พิบัติต่าง ๆ  

100,000   พ้ืนที่ อบต. 
อีปาด 

ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-29- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
  4.4 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
สถำนะกำรด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล 

60,000 53,280 53,280 พ้ืนที่  
อบต.อีปาด 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบล 
อีปาด 

   

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,653,200   อบต.อีปาด ส านักปลัด    
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,346,400   อบต.อีปาด ส านักปลัด    
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000   อบต.อีปาด ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02 



-30- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

96,220   ศพด.อบต. 
อีปาด 

ส านักปลัด    

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย (ศพด.อบต.อี
ปาด) 

174,930   ศพด.อบต.   
อีปาด 

ส านักปลัด 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-31- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

3 ค่าอาหารเสริมนม 411,985   โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
จ านวน 3 
โรงเรียน และ 
ศพด.อบต.    
อีปาด 

ส านักปลัด    

4 อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา (สังกัด 
สพฐ) 

760,200   โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
จ านวน 3 
โรงเรียน 

ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-32- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
  5.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการจัดซื้อหนังสือสิ่งพิมพ์ 21,900 21,900   อบต.อีปาด ส านักปลัด    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-33- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
  5.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รบัผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดต าบลอีปาด (อีปาด
เกมส์) 

170,000   สนามกีฬา
โรงเรียน

ประสานมิตร
วิทยา 

ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-34- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 
  6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ
ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 โครงการอบรมทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ 
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

200,000   - อบต.อีปาด 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
(รายละเอียดตามโครงการ
ที่ อบต.ก าหนด) 

ส านักปลัด    

2 โครงการอบรมส่งเสริม
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

27,000   อบต.อีปาด ส านักปลัด    

3 โครงการการเลือกตั้ง 200,000 168,649 168,649 อบต.อีปาด ส านักปลัด    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-35- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 
  6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) สถำนที่ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

4 โครงการประเมินองค์กร 25,000   เขตพ้ืนที่ต าบลอีปาด ส านักปลัด    
5 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอกันทรารมย์ 

20,000 20,000 20,000 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
อ าเภอกันทรารมย์ 

ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-36- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 
  6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

6 อุดหนุนอ าเภอกันทรารมย์
ส าหรับจัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

7,000   ที่ว่าการอ าเภอ
กันทรารมย์ 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ

กันทรารมย์ 

   

7 โครงการดูแลเว็บไซด์ ของ 
อบต. 

8,000   อบต.อีปาด ส านักปลัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-37- 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี 
  6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

6 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร
เก็บพัสดุ และโรงจอดรถ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด 

180,560 180,000  อาคารเก็บพัสดุ 
และโรงจอดรถ 

กองช่าง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-38- 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
งบประมำณ

ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 

50,600   อบต.อีปาด ส านักปลัด    

2 ผ้าใบเต๊นท์ขนาดใหญ่  130,000 123,000 123,000 อบต.อีปาด ส านักปลัด    
3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
8,600   อบต.อีปาด ส านักปลัด    

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี  

30,000   อบต.อีปาด ส านักปลัด/
กองคลัง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



-39- 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร งบประมำณ
ตั้งไว้ 
(บำท) 

วงเงินตำม
สัญญำ 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
  

22,000   อบต.อีปาด กองช่าง    

แบบ ผด.02/1 



3) ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน (ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 –มีนำคม 2565)  
 

 กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ตำมแผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี สรุปได้ดังนี้ 
 

 โครงกำรที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนกำรด ำเนนิงำน  จ ำนวน     82 โครงกำร 
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    จ ำนวน  19 โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ  23.17 
 

 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ    จ ำนวน  9 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ  10.97 

 
 ยังไม่ด ำเนินกำร     จ ำนวน  54 โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ  65.83 
 


