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ค าน า 

 การบริหารจัดการภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นการจัดท าข้ึนเพื่อแสดง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
อีปาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานโดยครอบคลุมระยะเวลาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว
ข้างต้น 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเป็นแนวทางช่วยเหลือการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดต่อไป 

    องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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บทน า 

1) บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และแผนด าเนินงาน  ส าหรับแผน
ด าเนินงานน้ัน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานอื่น และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนด าเนินงานทั้งนี้เพื่อให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาดจัดท าแผนการด าเนินงานข้ึนเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มกีารด าเนินงานในเขตขององค์การบรหิารส่วนต าบลอปีาด  โดยมีวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนการจัดท า  ดังต่อไปนี้ 

2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 
  1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทัง้หมด ทีจ่ะด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณนั้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกบัหนว่ยงานอื่นให้มีความสะดวกและชัดเจน
ในการด าเนินการต่าง ๆ 
  3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพฒันา 3 ปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3) ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ใหป้ิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อใหป้ระชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินใหจ้ัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวันนับแตวั่นที่ประกาศใช้งบประมาณราจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รบัแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในปีงบประมาณนั้น 
  “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน” 
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4) ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 
  1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีทิศทางการพัฒนาทีชั่ดเจน  โดยใช้แผนการด าเนินงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีแผนงานโครงการพฒันา  ตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถ่ิน 
  3. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
  4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะด าเนินการกจิกรรม หรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
  5. เป็นการประสานและบรูณาการท างานกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
  6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าใหก้ารติดตามประเมนิผลเมื่อสิ้นปมีีความสะดวกมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
1) บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
48 
3 

 
55.81 

1,500,000 

 
7,078,300 
1,500,000 

 
39.67 
8.41 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 51 59.30 8,578,300 48.08  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
2 

 
2.33 

 
225,000 

 
1.26 

 
ส านักงานปลัด 

รวม 2 2.33 225,000 1.26  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 แผนงานการเกษตร 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 
1 

 
1.16 
1.16 

 
5,000 

15,000 

 
0.03 
0.08 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 2 2.33 20,000 0.11  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 
    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    4.5 แผนงานงบกลาง 

 
1 
3 
2 
1 
4 

 
1.16 
3.49 
2.33 
1.16 
4.65 

 
10,000 

200,000 
15,000 

100,000 
6,211,200 

 
0.06 
1.12 
0.08 
0.56 

34.81 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 11 12.79 6,536,200 36.63  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    5.1 แผนงานการศึกษา 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
5 
1 
1 

 
5.81 
1.16 
1.16 

 
1,574,526 

21,900 
200,000 

 
8.82 
0.12 
1.12 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 7 8.14 1,796,426 10.07  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีดี 
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
11 
2 

 
12.79 
2.33 

 
663,220 

27,500 

 
3.72 
0.15 

 
ส านักงานปลัด/กองคลัง 

กองช่าง 

รวม 13 15.12 690,720 3.87  
รวมทั้งสิ้น 86 100 17,824,726 100  

แบบ ผด.01 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
(แบบไมม่ีรอยต่อยาว) 
สายทางทุ่งมัง่ – รร.
ประสานมิตรวิทยา 
ช่วงที่ 5 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800.00   
ตร.ม. 

429,700 ถนนสายทุ่งมัง่ 
– รร.ประสาน
มิตรวิทยา 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก (จ านวน 
2 จุด) 

จ านวน 2 จุด ยาวรวม 
128.50 ม. 

306,000 บ้านอีปาด หมู่
ที่ 1 

กองช่าง             

3 โครงการจัดท าฝาปิด
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ าบ้านหนองไฮ 
(จ านวน 5 จุด) 

จ านวน 5 จุด ยาวรวม 
303.90 ม. 

368,600 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

 
 

 

แบบ ผด.02 



-7- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดท าฝาปิด
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ าบ้านอีปาด 
(จ านวน 4 จุด) 

จ านวน 4 จุด ยาวรวม 
218.00 ม. 

279,900 บ้านอีปาด หมู่ที่ 
1 

กองช่าง 

      

 

     

5 โครงการปรับเกรด
ถนนบ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ 
2,4 

ระยะทางยาว 11,175 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
43,455.00 ตร.ม. 

100,000 ถนนบ้านทุ่ง
มั่ง หมูท่ี่ 2,4 

กองช่าง             

6 โครงการปรับเกรด
ถนนบ้านหนองไฮ  หมู่
ที่ 3,5 

ระยะทางยาว 10,790 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
43,480.00 ตร.ม. 

100,000 ถนนบ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง             

7 โครงการปรับเกรด
ถนนบ้านอีปาด หมูท่ี่ 
1 

ระยะทางยาว 9,450.00 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
43,550.00 ตร.ม. 

100,000 ถนนบ้าน 
อีปาด หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-8- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรงุถนน
ดินเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายนาเทิง – 
หนองหัวลิง) 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 2.20 ม. 
ยาว 480.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 52.80 ลบ.ม. 

58,900 ถนนสายนา
เทิง – หนอง
หัวลิง 

กองช่าง             

9 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุกสายดอน
ละโฮ – หนองหว้า 
(ช่วงที่ 2)  

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 580.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 72.50 ลบ.ม. 

81,500 ถนนสายดอน
ละโฮ – หนอง
หว้า 

กองช่าง             

10 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยค า (ช่วงที่ 
3) 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 1,340.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 167,50 ลบ.ม. 

188,500 ถนนสายสัน
คลองห้วยค า 
(ช่วงที่ 3) 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



 
-9- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

11 โครงการปรับปรงุถนน
ดินสายสันคลองห้วย
ค า (ช่วงที่ 8) 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ดินตัดเฉลี่ย 0.40 ม. 
ระยะทางยาว 370.00 
ม. หรือมีปริมาตรดินตัดไม่
น้อยกว่า 444.00 ลบ.ม. 

21,200 ถนนสายสัน
คลองห้วยค า 
(ช่วงที่ 8) 

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรงุถนน
ดินเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทาง รร.ใหม่ 
– ดงประสงค์)  

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 530.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 79.50 ลบ.ม. 

89,400 ถนนสายทาง 
รร.ใหม่ – ดง
ประสงค์ 

กองช่าง             

13 โครงการปรับปรงุถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง – ทาง
ล้อ – ป่าช้า)  

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 400.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 50.00 ม. 

55,700 ถนนสายทาง
ทุ่งมั่ง – ทาง
ล้อ – ป่าช้า 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-10- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรงุถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง – บ้าน
ทุ่ง ช่วงที่ 3) 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 150.00 ลบ.ม. 

174,300 ถนนสายทาง
ทุ่งมั่ง – บ้าน
ทุ่ง ช่วงที่ 3 

กองช่าง             

15 โครงการปรับปรงุถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางทุ่งมั่ง – ลิ้น
ฟ้า ช่วงที่ 2) 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 200.00 ลบ.ม. 

227,900 ถนนสายทาง
ทุ่งมั่ง – ลิ้น
ฟ้า 

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรงุถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองสเีต้า – 
หนองผอก) 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 2.30 ม. 
ยาว 590.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 67.85 ลบ.ม. 

76,300 ถนนสายทาง
หนองสีเต้า – 
หนองผอก 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-11- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรงุถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางหนองอีเฒ่า – 
หนองตาแกว ช่วงที่ 3) 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 160.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 20.00 ลบ.ม. 

22,500 ถนนสาย
ทางหนอง
อีเฒ่า – 
หนองตา
แกว ช่วงที่ 
3 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรงุถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด – ดอน
กอยดินกี่ ช่วงที่ 3) 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 290.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 36.25 ลบ.ม. 

44,700 ถนนสาย
ทางอีปาด 
– ดอน
กอยดินกี่ 
ช่วงที่ 3 

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรงุถนน
เดิมโดยการลงหินคลุก 
(สายทางอีปาด – 
หนองข้ียาง) 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,125.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 168.75 ลบ.ม. 

192,700 ถนนสาย
ทางอีปาด 
– หนองข้ี
ยาง 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-12- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล.พร้อมถมดิน
หลงัท่อ สายสันคลอง
หนองอจีันทร ์

ขนาดท่อ ศก. 0.60 ม. 
จ านวน 40 ท่อน (วาง 4 
แถว ๆ ละ 10 ท่อน) 

66,900 สันคลอง
หนอง     
อีจันทร ์

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรงุถนน
ดินสงหินคลุกสาย
หนองฮวก – หนองบก 
บ้านอีปาด หมูท่ี่ 1 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 140.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่
น้อยกว่า 21.00   ลบ.ม. 

23,300 ถนนสาย
หนองฮวก 
– หนอง
บก 

กองช่าง             

22 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุกสาย
หนองสิม – สวนป่า 
บ้านอีปาด หมูท่ี่ 1 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 740.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่
น้อยกว่า 111.00 ลบ.ม. 

126,100 ถนนสาย
หนองสิม 
– สวนป่า 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



-13- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรงัลงหินคลุกสาย
หนองแต้ – พันล า 
บ้านอีปาด หมูท่ี่ 1 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 600.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่
น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. 

102,800 ถนนสาย
หนองแต้ 
– พันล า 

กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
(แบบมรีอยต่อยาว) 
สายทางอปีาด – ลิ้น
ฟ้า (ช่วงที่ 2) บ้านอี
ปาด หมู่ที่ 1 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.
ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 
ม. 

408,700 ถนนสาย
ทางอีปาด 
– ลิ้นฟ้า 

กองช่าง             

25 โครงการปรับปรงุถนน
หินคลุกสายอีปาด – 
โนนปอ  บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1   

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง  4.00 ม.  
ยาว 500.00 ม.  หนา
เฉลี่ย  0.05  ม.  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  100.00  ลบ.ม. 

113,900 ถนนสาย 
อีปาด – 
โนนปอ 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 
-14- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรงัลงหินคลุกสาย   
อีปาด – หนองหวาย 
บ้านอีปาด หมูท่ี่  1 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ 
เกลี่ยแตง่กว้าง  4.00  ม.  
ระยะทางยาว 550.00 
ม. หนาเฉลี่ย  0.05  หรือ
มีปรมิาตรหินคลุกไม่นอ้ย
กว่า  110.00 ลบ.ม. 

125,000 ถนนสาย 
อีปาด-
หนอง
หวาย 

กองช่าง             

27 โครงการจัดท าฝาปิด
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ าบ้านอีปาด 
(จ านวน 4 จุด) บ้านอี
ปาด   หมู่ที่ 1 

จ านวน 4 จุด ยาวรวม 
124.00 ม. 

103,400 บ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

28 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุก สายทุ่ง
มั่ง – ลิ้นฟ้า  ช่วงที่  
3)  บ้านทุ่งมัง่ หมู่ที่ 
2,4 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 1,070.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่
น้อยกว่า 214.00 ลบ.ม. 

240,500 ถนนสาย
ทุ่งมั่ง – 
ลิ้นฟ้า 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-15- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

29 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุก สายทุ่ง
มั่ง – หนองขาม  (ช่วง
ที่ 1) บ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ 
2,4 

ผิวจราจรหินคลกุปรับ
เกลี่ยแตง่กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 1,000.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่
น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. 

169,400 ถนนสาย
ทุ่งมั่ง – 
หนองขาม 

กองช่าง             

30 โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุกสาย
หนองยาง – หนองเห็บ 
บ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ 2,4 

ระยะทางยาว 1,000.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรอืมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 150.00 ลบ.ม. 

167,900 ถนนสาย
หนองยาง 
-หนองเห็บ 

กองช่าง             

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กบ้านทุ่ง
มั่ง  (จ านวน 2 จุด) 
บ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ 2,4 

จ านวน 2 จุด   
ยาวรวม 130.50 ม. 

356,300 บ้านทุ่งมัง่ 
หมู่ที่ 2,4 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



-16- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

32 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก 
สายดอนละโฮ – 
บ้านทุ่ง  บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 3,5 

ผิวจราจรหินคลกุปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง
ยาว 1,300.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
162.50 ลบ.ม. 

183,300 ถนนสาย
ดอนละโฮ 
– บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

33 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก 
สายนาค าใหญ่ทาง
เช่ือมป่าข่า บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

ผิวจราจรหินคลกุปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง
ยาว 665.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 83.13 
 ลบ.ม. 

92,300 ถนนสาย
นาค าใหญ่
ทางเช่ือม
ป่าข่า 

กองช่าง             

34 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก 
สายหนองไฮ – 
หนองแต้ บ้านหนอง
ไฮ  หมู่ที่ 3,5 

ผิวจราจรหินคลกุปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง
ยาว 700.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 87.50  
ลบ. ม. 

97,100 ถนนสาย
หนองไฮ – 
หนองแต ้

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-17- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

35 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก 
สายหนองไฮ – บ้าน
ทุ่ง (ช่วงที่ 3)  บ้าน
หนองไฮ  หมูท่ี่  3,5 

ผิวจราจรหินคลกุปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง
ยาว 715.00 หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 125.13 
ลบ.ม. 

145,100 ถนนสาย
หนองไฮ – 
บ้านทุ่ง 

กองช่าง             

36 จัดท าฝาปิดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า 
บ้านหนองไฮ  
(จ านวน  8  จุด)บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่  3,5 

จ านวน 8 จุด   
ยาวรวม 462.50  ม. 

477,900 บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง             

37 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินสายหนองโป่ 
– หนองสูนย์  บ้านอี
ปาด  หมู่ที่  1 

ผิวจราจรกว้าง 2.40 ม. 
ระยะทาง 920.00 ม. สงู
เฉลี่ย 0.30 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
662.40 ลบ.ม. 

59,600 ถนนสาย
หนองโป่ – 
หนองสูนย์ 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

38 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงหินคลุกสายอี
ปาด – ดอนอีเหี่ยน 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

ผิวจราจรกว้าง  3.00 ม.  
ระยะทาง 800.00 ม.  หนา
เฉลี่ย  0.05  ม.  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
120.00  ลบ.ม. 

141,300 ถนนสาย 
อีปาด – 
ดอนอี
เหี่ยน 

กองช่าง             

39 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก
สายอีปาด – วัดเก่า 
บ้านอีปาด  หมู่  1 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ระยะทาง 380.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
66.50  
ลบ.ม. 

73,800 ถนนสาย 
อีปาด – 
วัดเก่า 

กองช่าง             

40 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก
สายรอบดอนปู่ตา  
บ้านอีปาด ช่วงที่  1  
(ด้านทิศตะวันออก) 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 500.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
75.00  ลบ.ม. 

90,900 ถนนสาย
รอบดอนปู่
ตาบ้าน   
อีปาด 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

41 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก
สายทุ่งมั่ง – หนองอี
ข่า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 
2,4 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 740.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
111.00 ลบ.ม. 

126,100 ถนนสาย
ทุ่งมั่ง – 
หนองอีข่า 

กองช่าง             

42 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก 
สายสงป่าบาก – 
หนองตอ บ้านทุ่งมัง่ 
หมู่ที่ 2,4 

ผิวจรากว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 614.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไม่นอ้ยกว่า 92.10 
ลบ.ม. 

106,600 ถนนสาย
สงป่าบาก-
หนองตอ 

กองช่าง             

43 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก
สายรอบดอนป่าช้า 
บ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ 2,4 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 560.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
84.00 ลบ.ม. 

93,300 ถนนสาย
รอบดอน
ป่าช้าบ้าน
ทุ่งมั่ง 

กองช่าง             

 
 

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

44 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก 
สายที่ดินนายสวัสดิ์  
ขารี – นางหนูพิศ  
แจ้งนาม บ้านทุง่มัง่ 
หมู่ที่ 2,4 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทาง 240.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
30.00  ลบ.ม. 

34,700 ถนนสาย
ที่ดินนาย
สวัสดิ์ 
ชารี-นาง
หนูพิศ 
แจ้งนาม 

กองช่าง             

45 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก
สายหนองป่าไม้ – 
นาเทิง บ้านทุ่งมัง่ 
หมู่ที่ 2,4 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ระยะทาง 350.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
43.75 ลบ.ม. 

48,500 ถนนสาย
หนองป่า
ไม้-นาเทิง 

กองช่าง             

46 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรงัลงหินคลุก
สายหนองไฮ – ห้วย
ค า บ้านหนองไฮ หมู่
ที่ 3,5 

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม. 
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 700.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 105.00 ลบ.ม. 

130,600 ถนนสาย
หนองไฮ-
ห้วยค า 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



-21- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

47 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก
สายรอบดอนป่าช้า 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 490.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.50 ลบ.ม.  
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทาง 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 11.25 ลบ.ม. 

94,100 ถนนสาย
รอบดอน
ป่าช้า บ้าน
หนองไฮ 

กองช่าง             

48 โครงการปรับปรงุ
ถนนดินลงหินคลุก
สายสันคลองห้วยค า 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 
3,5   (ช่วงที่ 4) 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 950.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
142.50 ลบ.ม. 

161,100 ถนนสาย
สันคลอง
ห้วยค า 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอกันทรา
รมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1 

ด าเนินการจัดจา้งขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านอีปาด หมู่
ที่ 1 

กองช่าง             

2 อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอกันทรา
รมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านทุง่ม่ัง 
หมู่ท่ี 2,4 

ด าเนินการจัดจา้งขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านทุ่งม่ัง หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง             

3 อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอกันทรา
รมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

ด าเนินการจัดจา้งขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการฝกึอบรม
อาชีพเสริมใหก้ับบุคคล
ทั่วไป 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม
อาชีพเสริมใหก้ับบุคคล
ทั่วไป 
(กิจกรรมตามทีก่ลุม่
ต้องการ) 

25,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุน
การท าเกษตร
ผสมผสานเกษตร
ทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ด าเนินการจัดฝึกอบรม ณ  
ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอปีาด  และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตามความเหมาะสมของ
โครงการ 

200,000 อบต.อีปาด 
และศึกษาดู
งานนอก
สถานที ่

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรกัน้ า  รักษ์
ป่า  รักษ์แผ่นดิน 

ด าเนินกิจกรรมในด้านของ
แหล่งน้ า ป่าไม้  
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

5,000 พื้นที่ ต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการพัฒนา
หมู่บ้านภายในเขต
ต าบลอปีาด 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ร่วมกันพฒันาหมูบ่้านทุก
หมู่ภายในเขตต าบลอีปาด 
เช่นขุดลอกคลอง  ตัดแต่ง
กิ่งไม้  เก็บขยะ 

15,000 พื้นที่ ต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและ
จัดต้ังหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

ด าเนินการจัดท าป้าย
รณรงค์ต่าง ๆ และตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

10,000 เขตต าบล 
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการจัดซื้อวัคซีน ยา
คมก าเนิด เพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข 
เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 ต าบลอปีาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการจัดซื้อ
ทรายอะเบท น้ ายาพ่น
หมอกควัน  เพื่อยับยัง้การ
เพาะพันธ์ยุง และจัด
กิจกรรมรณรงค์การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

70,000 ต าบลอปีาด ส านักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนนุส าหรบั
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ด าเนินการอุดหนุนส าหรบั
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขใหก้ับ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 

100,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ด าเนินการทัง้ 
5 หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอกันทรา
รมย์ ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ด าเนินการอุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอ 
กันทรารมย์เพื่อน าไป
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับอ าเภอให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

10,000 พื้นที่ในเขต
อ าเภอ 

กันทรารมย ์

อ าเภอ
กันทรา
รมย ์

            

2 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจงัหวัดศรสีะ
เกษตามโครงการเพื่อ
ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรสีะเกษ  
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ด าเนินการอุดหนุนที่ท า
การปกครองจังหวัด 
ศรีสะเกษเพือ่จ่ายตาม
โครงการทีเ่สนอขอรับเงิน
อุดหนุน 

5,000 พื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

            

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะหป์ระชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
หรือภัยพบิัตติ่าง ๆ  

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

100,000 พื้นที่ อบต. 
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
-30- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล 

ด าเนินการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพต าบลอปีาดเพือ่
ด าเนินการด้านสุขภาพ 

60,000 พื้นที่  
อบต.อีปาด 

กองทุน
หลักประ 

กันสุขภาพ
ต าบล 
อีปาด 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สงูอายุตาม
นโยบายของรัฐบาล 

5,173,200 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพคนพกิาร ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการตาม
นโยบายรัฐบาล 

960,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการตาม
นโยบายรัฐบาล 

18,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 

แบบ ผด.02 



-31- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

ด าเนินการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนให้กบั 
ศพด.อบต.อปีาด 

57,800 ศพด.อบต. 
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนกัเรียน 
และค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน) 

ด าเนินการสนับสนนุค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนให้กับเด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.อปีาด 

38,420 ศพด.อบต. 
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ ศพด.อบต.    
อีปาด 

ด าเนินการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันส าหรบั 
ศพด.อบต.อปีาด 

166,600 ศพด.อบต.   
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

แบบ ผด.02 



-32- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ค่าอาหารเสริมนม ด าเนนิการจัดซื้ออาหาร
เสริมนมให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ 
และ ศพด.อบต.อปีาด 

461,806 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
จ านวน 3 
โรงเรียน และ 
ศพด.อบต.    
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 อุดหนุนส าหรบั
สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด  สพฐ. 

828,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
จ านวน 3 
โรงเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
-33- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจัดซื้อหนงัสอื
สิ่งพมิพ ์

ด าเนินการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

21,900 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-34- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบล 
อีปาด (อีปาดเกมส์) 

ด าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาหลากหลายประเภท
ในต าบลอปีาด 

200,000 สนามกีฬา
โรงเรียน

ประสานมิตร
วิทยา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-35- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการอบรมทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ 
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

ด าเนินการจัดการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ประมาณ 40 คน 
และเดินทางไปทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่ (รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 - อบต.อีปาด 
- ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
(รายละเอียด
ตามโครงการที่ 
อบต.ก าหนด) 

ส านัก 
งานปลัด 

            

2 โครงการอบรมส่งเสริม
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ในการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรจ านวน 
ประมาณ 30 คน 

27,000 อบต.อีปาด ส านัก 
งานปลัด 

            

3 โครงการการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดการเลอืกตั้ง
คณะผู้บรหิาร  และ
สมาชิกสภา อบต.อีปาด 

300,000 อบต.อีปาด ส านัก 
งานปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



-36- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการประเมิน
องค์กร 

ด าเนินการจ้างเหมา
สถาบันการศึกษาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.
อบต.จงัหวัดให้ด าเนินการ
ส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนในเขตต าบลอี
ปาดต่อการให้บริการของ 
อบต.อีปาด 

25,000 เขตพื้นที่
ต าบลอปีาด 

ส านัก 
งานปลัด 

            

5 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอ
กันทรารมย ์

ด าเนินการจ่ายเงินเพื่อ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ าเภอกันทรารมย์ให้กบั 
เทศบาลต าบลกันทรารมย ์

20,000 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
อ าเภอกันทรา
รมย ์

ส านัก 
งานปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



-37- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการท่ีด ี
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

6 อุดหนุนอ าเภอกันทรา
รมย์ส าหรบัจัดงานรัฐ
พิธีและราชพิธี 

ด าเนินการจ่ายเงินเพื่อ
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอกันทรารมยเ์พื่อใช้
จ่ายในการจัดงานรฐัพิธี
และราชพิธี 

7,000 ที่ว่าการ
อ าเภอกันทรา
รมย ์

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
กันทรา
รมย ์

            

7 โครงการดูแลเว็บไซด์ 
ของ อบต. 

ด าเนินการจัดจ้างปรบัปรุง
ดูแลเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

7,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-38- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 

22,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



-39- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 ตู้บานเลือ่นทึบ
ขนาด 4 ฟุต  

จ านวน 6 ตู้ คุณสมบัติเฉพาะ
สังเขปดังนี ้
1) ขนาดตู้ 
120.8*40.6*87.8 Cm 
2) มือจบัเป็นแบบฝัง พร้อม
กุญแจทนทานแข็งแรง 
3) รางลิ้นชักท าจากเหล็กหนา
ตัดพับปั๊มขึ้นรูป 
4) มีแผ่นช้ันวาง 2 ช้ัน แผ่น
ตะขอ 

22,200 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 

จ านวน 2 ตู้ คุณลักษณะ
เฉพาะสงัเขปดงันี ้
แบบ 2 บาน 1) มีมือจับชนิด
บิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

11,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 



 
 

-40- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  3.1 แผนงานบริหารงานคลัง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 

22,000 อบต.อีปาด กองคลงั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
-41- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 

22,000 อบต.อีปาด กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
-42- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ
ถือ 

จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะมีดงันี้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 
(125 มิลลิเมตร) ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 
10,000  รอบต่อนาที  

5,500 อบต.อีปาด กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 


