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ค าน า 

 การบริหารจัดการภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   เป็นการจัดท าขึ้นเพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
อีปาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับปัจจุบัน  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานโดยครอบคลุมระยะเวลาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท 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 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 าเนินงานทั้งนี้เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  โดยมีวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการจัดท า  ดังต่อไปนี้ 

2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณนั้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้มีความสะดวกและชัดเจน
ในการด าเนินการต่าง ๆ 
  3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา 3 ปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  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 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณราจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น 
  “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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ส่วนที่ 1 



4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการด าเนินงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น 
  3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
  4. ประชาชนทราบล่วงหน้าวา่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
  5. เป็นการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

ส่วนที่ 2 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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 

 
35 
3 

 
38.89 
3.33 

 
4,600,272 
1,500,000 

 
29.23 
9.53 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 38 42.22 6,100,272 38.76  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
2 

 
2.22 

 
225,000 

 
1.43 

 
ส านักงานปลัด 

รวม 2 2.22 225,000 1.43  
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 แผนงานการเกษตร 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 
1 

 
1.11 
1.11 

 
5,000 

15,000 

 
0.03 
0.10 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 2 2.22 20,000 0.13  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 
    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    4.5 แผนงานงบกลาง 

 
2 
3 
6 
1 
4 

 
2.22 
3.33 
6.67 
1.11 
4.44 

 
110,000 
200,000 

55,000 
100,000 

6,211,200 

 
0.70 
1.27 
0.35 
0.64 

39.46 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 16 17.78 6,676,200 42.42  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    5.1 แผนงานการศึกษา 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
6 
1 
1 

 
6.67 
1.11 
1.11 

 
1,427,620 

21,900 
170,000 

 
9.07 
0.14 
1.08 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 8 8.89 1,619,520 10.29  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
16 
6 
2 

 
17.78 
6.67 
2.22 

 
745,700 
335,090 

17,300 

 
4.74 
2.13 
0.11 

 
สนป./กองคลัง

กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 24 26.67 1,098,090 6.97  
รวมทั้งสิ้น 90 100 15,739,082 100  

 

แบบ ผด.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

ปริมาณงานยาวรวม  
82.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.  อีปาด 
ก าหนด) 

44,100 บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงานยาวรวม  
76.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.  อีปาด 
ก าหนด) 

33,000 บ้านทุ่งม่ัง หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3,5 

ปริมาณงานยาวรวม  
30.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.  อีปาด 
ก าหนด) 

13,000 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

 
 

 

แบบ ผด.02 



-7- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริม
ผิวแอสฟัลศ์คอนกรีต
สายทางบ้านนาย
สมบัติ สุรวิทย์ - บ้าน
นายเป้ย ศรีสุธรรม 
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทางยาว 
298.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.05 
ม. หรือมีพืน้ท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,490.00 ตร.ม. 

467,800 สายทางบ้าน
นายสมบัติ สุ
รวิทย์ - บ้าน
นายเป้ย ศรีสุ
ธรรม  บ้าน  
อีปาด หมู่ที่ 1 

กองช่าง 

      

 

     

5 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอส
ฟัลส์คอนกรีต สายทาง
บ้านนายฟอง  เอกศิริ 
- โรงเรียนเก่าบ้าน
หนองไฮ บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

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

389,300 สายทางบ้าน
นายฟอง  
เอกศิริ - 
โรงเรียนเก่า
บ้านหนองไฮ 
บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



-8- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอส
ฟัลส์คอนกรีตสายทาง
บ้านนางมนิดา  ชราศรี 
- บ้านนายยศ  พิมพ์
พันธ์ บ้านหนองไฮ  
หมู่ที่ 3,5 

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

401,900 สายทางบ้าน
นางมนิดา  
ชราศรี - บ้าน
นายยศ  พิมพ์
พันธ์ บ้าน
หนองไฮ  หมู่
ที่ 3,5 

กองช่าง             

7 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอส
ฟัลส์คอนกรีตสายทาง
บ้านนายทองเป็น  ชารี 
- บ้านนางทองหวั่น  
บุญกระจ่าง บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทางยาว 
255.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.05 
ม. หรือมีพื้นทีผ่ิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,275.00 ตร.ม. 

401,100 สายทางบ้าน
นายทองเป็น  
ชารี - บ้าน
นางทองหวั่น  
บุญกระจ่าง 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



-9- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยการลง
หินคลุก  สาย่ทางอี
ปาด - โนนปอ (ช่วง
ที่ 2) บ้านอีปาด หมู่
ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 200.00 
ลบ.ม. 

140,200 สาย่ทางอีปาด 
- โนนปอ (ช่วง
ที่ 2) บ้านอี
ปาด หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

9 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยการลง
หินคลุก สายทางอี
ปาด - หนองหวาย 
(ช่วงที่ 2) บ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 200.00 
ลบ.ม. 

140,200 สายทางอีปาด 
- หนองหวาย 
(ช่วงที ่2) 
บ้านอีปาด หมู่
ที่ 1 

กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางดอน
ปู่ตา - หนองแต้ บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ระยะทาง 
490.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 73.50 
ลบ.ม. 

53,800 สายทางดอนปู่
ตา - หนองแต้ 
บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-10- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก
สายทางทุ่งมั่ง - บ้าน
ทุ่ง (ช่วงที่ 4) บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 
490.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
73.50 ลบ.ม. 

50,500 สายทางทุ่งมั่ง 
- บ้านทุ่ง (ช่วง
ที่ 4) บ้านทุ่ง
มัง่ หมู่ที ่2,4 

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก
สายทางทุ่งมั่ง – หนอง
ขาม (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 
1,214.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
182.10 ลบ.ม. 

127,900 สายทางทุ่งมั่ง 
– หนองขาม 
(ช่วงที่ 2) 
บ้านทุ่งมัง่ หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก
สายทางทุ่งมั่ง - หนอง
แวง (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 
650.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
97.50 ลบ.ม. 

67,000 สายทางทุ่งมั่ง 
- หนองแวง 
(ช่วงที ่2) 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-11- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางนา
เทิง – หนองแฝก 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 
2,4  

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ระยะทาง 450.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
67.50 ลบ.ม. 

46,300 สายทางนา
เทิง – หนอง
แฝก บ้านทุ่ง
มัง่ หมู่ที ่
2,4 

กองช่าง             

15 โครงการปรับปรุง
ถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทาง
โรงเรียนใหม่ - ดง
ประสงค์ บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ระยะทาง 580.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
87.00 ลบ.ม. 

59,700 สายทาง
โรงเรียนใหม ่
- ดงประสงค์ 
บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก
สายทางหนองตา
แกว - หัวทุ่ง บ้าน
ทุ่งม่ัง หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
1,050.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.
ม. 

147,100 สายทาง
หนองตา
แกว - หัวทุ่ง 
บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-12- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุกสายหนองโป่ - 
หนองศูนย์ บ้านอีปาด หมู่
ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 2.20 ม. ระยะทาง 
920.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.05 ม. หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
101.20 ลบ.ม. 

69,500 สายหนองโป่ - 
หนองศูนย์ บ้านอี
ปาด หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปุรงถนนดิน
สายทางที่ดินนายน้อย คง
คาหาญ - ที่ดินนายประ
นัย ป้องเศร้า บ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 
785.00 ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.50 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,570.00 ลบ.ม. 

89,600 สายทางที่ดินนาย
น้อย คงคาหาญ - 
ที่ดินนายประนยั 
ป้องเศร้า บ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

19 โครงการปรับปรุงถนนดิน
สายทางสวนนายอุทัย  
ชราศรี – สวนนายพบูิลย์ 
ชารี บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 
579.00 ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.40 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
926.40 ลบ.ม. 

81,400 สายทางสวนนาย
อุทัย  ชราศรี – สวน
นายพบูิลย์ ชารี 
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



-13- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายป่าช้า - คลอง
ห้วยค า บา้นหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ระยะทาง 417.00 ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.60 ม. หรือมีปรมิาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 750.60 ลบ.ม.  

48,000 สายป่าช้า -
คลองห้วย
ค า บ้าน
หนองไฮ หมู่
ที่ 3,5 

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายสวนนายค า
ผ่าน ทุมแถว - สวน
นายเจรญิ  ชารี บ้าน  
อีปาด หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ระยะทาง 654.00 ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.30 – 0.60 ม.  หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 750.60 
ลบ.ม.  

54,400 สายสวน
นายค าผ่าน 
ทุมแถว - 
สวนนาย
เจริญ  ชารี 
บ้าน  อีปาด 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

22 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายหนองบก - 
หนองสีวงศ์ บ้านทุง่มั่ง 
หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. ระยะทาง 335.00 ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปรมิาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 251.25 ลบ.ม.  

20,400 สายหนอง
บก - หนอง
สีวงศ์ บ้าน
ทุ่งมั่ง หมู่ที่ 
2,4 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



-14- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสาย
หนองยาง – หนองเหบ็ 
(ช่วงที่ 3) บ้านทุ่งม่ัง 
หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 650.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
97.50 ลบ.ม. 

55,217 สายหนอง
ยาง – 
หนองเห็บ 
(ช่วงที่ 3) 
บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 

กองช่าง             

24 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายรอบ
ดอนป่าช้า (รอบนอก) 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 450.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
67.50 ลบ.ม. 

38,075 สายรอบ
ดอนป่าช้า 
(รอบนอก) 
บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง             

25 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - โรงเรียน
ใหม่ บ้านหนองไฮ หมู่
ที่ 3,5 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. ยาว 250.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
31.25 ลบ.ม. 

17,628 สายหนอง
ไฮ - 
โรงเรียน
ใหม่ บ้าน
หนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-15- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายทาง
อีปาด - หนองอะลาง 
(ช่วงที่ 2) บ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 450.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
67.50 ลบ.ม. 

37,776 สายทาง  
อีปาด - 
หนองอะ
ลาง (ช่วงที่ 
2) บ้านอี
ปาด หมู่ที่ 
1 

กองช่าง             

27 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายอี
ปาด - หนองม่วง (ช่วง
ที่ 1) บ้านอีปาด หมู่ที่ 
1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 500.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
75.00 ลบ.ม. 

41,973 สายอีปาด 
- หนอง
ม่วง (ช่วง
ที่ 1) บ้าน
อีปาด หมู่
ที่ 1 

กองช่าง             

28 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก (สาย
รอบตลาดรอบใน) 
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 300.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
60.00 ลบ.ม. 

33,579 สายรอบ
ตลาดรอบ
ใน บ้านอี
ปาด หมู่ที่ 
1 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-16- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ติดตั้งป้ายบอกทาง 
บ้านหนองไฮ 
(จ านวน 3 ป้าย) 

จ านวน 3 ป้าย  
1. ขนาดกว้าง 0.60x1.80 
ม. จ านวน 2 ป้าย  
2. ขนาดกว้าง 0.60x1.20 
ม. จ านวน 1 ป้าย 

15,669 บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง             

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 
(จ านวน 2 จุด) 

จ านวน 2 จุด 
1. บ้านนายสมหวัง สุรวิทย์ - 
บ้านนางค าภา จันทรัตน์  
2. ซอยขา้งบา้นนายพรม ชรา
ศรี ปริมาณงานรวม 2 จุด ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว
รวม 136.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
408.00 ตร.ม. 

228,113 บ้านอีปาด 
หมู่ที ่1 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-17- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

31 โครงการปรับปรุง
ถนนดินสายบวก
บักหาด (จ านวน 2 
ช่วง) บ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 จากที่ดินนายชิดชม สุ
รวิทย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 100.00 ม. ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 จากที่ดินนายชูศักดิ์ 
ชราศรี ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 60.00 ม.ถมดินสูง
เฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 900.00 ลบ.ม. 

24,889 สายบวก
บักหาด 
(จ านวน 2 
ช่วง) บ้าน
อีปาด หมู่
ที่ 1 

กองช่าง             

32 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที 2,4 (จ านวน 
2 จุด) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ปริมาณ
งานยาวรวม 208.00 ม.  

497,395 บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



-18- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

33 โครงการปรับปรุง
ถนนสายทุ่งม่ัง - 
บ้านทุ่ง (จุดสวนนาย
ประจักษ์  ชารีวงศ์) 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 275.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
55.00 ลบ.ม. 

38,400 จุดสวน
นาย
ประจักษ์  
ชารีวงศ์ 
บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 

กองช่าง             

34 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 (จ านวน 3 จุด) 

จ านวน 3 จุด ปริมาณงาน
ยาวรวม 160.00 ม. 

393,360 บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง             

35 โครงการงานวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมถมดินหลังท่อ 
สายสันคลองห้วยค า 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 (จ านวน 3 จุด) 

ปริมาณงาน งานวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด ศก 
0.60 ม. มอก. ชั้น 3 จ านวน 
3 จุด (จ านวน 120.00 
ท่อน  

231,998 สายสัน
คลองห้วย
ค า บ้าน
หนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



 
-19- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 อุดหนุนไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอกันทรา
รมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

ด าเนินการจัดจ้างขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านอีปาด หมู่
ที่ 1 

กองช่าง             

2 อุดหนุนไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอกันทรา
รมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านทุ่งมัง่ 
หมู่ที่ 2,4 

ด าเนินการจัดจ้างขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านทุ่งมั่ง หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง             

3 อุดหนุนไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอกันทรา
รมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

ด าเนินการจัดจ้างขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 



-20- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับบุคคล
ทั่วไป 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับบุคคล
ทั่วไป 
(กิจกรรมตามท่ีกลุ่ม
ต้องการ) 

25,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การท าเกษตร
ผสมผสานเกษตร
ทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม ณ  
ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาด  และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตามความเหมาะสมของ
โครงการ 

200,000 อบต.อีปาด 
และศึกษาดู
งานนอก
สถานที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 



 
-21- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 โครงการรักน้ า  รักษ์
ป่า  รักษ์แผ่นดิน 

ด าเนินกิจกรรมในด้านของ
แหล่งน้ า ป่าไม้  
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

5,000 พ้ืนที่ ต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
-22- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 าบลอีปาด 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านทุก
หมู่ภายในเขตต าบลอีปาด 
เช่นขุดลอกคลอง  ตัดแต่ง
กิ่งไม้  เก็บขยะ 

15,000 พ้ืนที่ ต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
-23- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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
จัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

ด าเนินการจัดท าป้าย
รณรงค์ต่าง ๆ และตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

10,000 เขตต าบล 
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาด 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

100,000 ตามท่ี อบต.อี
ปาดก าหนด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



 
-24- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 
เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 ต าบลอีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการจัดซื้อ
ทรายอะเบท น้ ายาพ่น
หมอกควัน  เพื่อยับยั้งการ
เพาะพันธ์ยุง และจัด
กิจกรรมรณรงค์การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

70,000 ต าบลอีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ด าเนินการอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

100,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ด าเนินการทั้ง 
5 หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 



 
-25- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ด าเนินการอุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอ 
กันทรารมยเ์พ่ือน าไป
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับอ าเภอให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

10,000 พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอ 

กันทรารมย์ 

อ าเภอ
กันทรา
รมย์ 

            

2 อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองจังหวัดศรีสะ
เกษตามโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ด าเนินการอุดหนุนที่ท า
การปกครองจังหวัด 
ศรีสะเกษเพ่ือจ่ายตาม
โครงการที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุน 

5,000 พ้ืนที่จังหวัด
ศรีสะเกษ 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

            

แบบ ผด.02 



-26- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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

3 โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) 

ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (โควิด – 
19) 

10,000 อบต.อีปาด  ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
สตรีและครอบครัว 

10,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการสร้างการมี
ส่วนร่วม และรับรู้ถึง
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

10,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการอบรม
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้กับอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

10,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



-27- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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
สงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

100,000 พ้ืนที่ อบต. 
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลอีปาดเพ่ือ
ด าเนินการด้านสุขภาพ 

60,000 พ้ืนที่  
อบต.อีปาด 

กองทุน
หลักประ 

กันสุขภาพ
ต าบล 
อีปาด 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุตาม
นโยบายของรัฐบาล 

5,173,200 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการตาม
นโยบายรัฐบาล 

960,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการตาม
นโยบายรัฐบาล 

18,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
 

แบบ ผด.02 



-29- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

ด าเนินการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับเด็กนักเรียน ศพด.
อบต.อีปาด 

96,220 ศพด.อบต. 
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัย (ศพด.อบต.อี
ปาด) 

ด าเนินการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันส าหรับ 
ศพด.อบต.อีปาด 

166,600 ศพด.อบต.   
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



-30- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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

3 ค่าอาหารเสริมนม ด าเนินการจัดซื้ออาหาร
เสริมนมให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ 
และ ศพด.อบต.อีปาด 

417,300 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
จ านวน 3 
โรงเรียน และ 
ศพด.อบต.    
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
ประถมศึกษา (สังกัด 
สพฐ) 

ด าเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด  สพฐ. 

720,000 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
จ านวน 3 
โรงเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-31- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 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 โครงการจัดซื้อหนังสือ
สิ่งพิมพ์ 

ด าเนินการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์เพ่ือให้บริการ
ประชาชน 

21,900 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-32- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 าบลอีปาด 

170,000 สนามกีฬา
โรงเรียน

ประสานมิตร
วิทยา 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-33- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารการจัดการที่ดี 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
ความรู้แก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
จ านวน ประมาณ 40 คน 
และเดินทางไปทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี (รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบต.ก าหนด) 

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

ส านัก 
งานปลัด 

            

2 โครงการอบรมส่งเสริม
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ในการสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรจ านวน 
ประมาณ 30 คน 

27,000 อบต.อีปาด ส านัก 
งานปลัด 

            

3 โครงการการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหาร  และ
สมาชิกสภา อบต.อีปาด 

300,000 อบต.อีปาด ส านัก 
งานปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



-34- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารการจัดการที่ดี 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกจิกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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.จังหวัดให้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตต าบลอี
ปาดต่อการให้บริการของ 
อบต.อีปาด 

25,000 เขตพ้ืนที่
ต าบลอีปาด 

ส านัก 
งานปลัด 

            

5 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
กันทรารมย์ 

ด าเนินการจ่ายเงินเพ่ือ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอกันทรารมย์ให้กับ 
เทศบาลต าบลกันทรารมย์ 

20,000 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
อ าเภอกันทรา
รมย์ 

ส านัก 
งานปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



-35- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารการจัดการที่ดี 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 าหรับจัดงานรัฐ
พิธีและราชพิธี 

ด าเนินการจ่ายเงินเพ่ือ
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอกันทรารมย์เพ่ือใช้
จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
และราชพิธี 

7,000 ที่ว่าการ
อ าเภอกันทรา
รมย์ 

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอ
กันทรา
รมย์ 

            

7 โครงการดูแลเว็บไซด์ 
ของ อบต. 

ด าเนินการจัดจ้างปรับปรุง
ดูแลเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

8,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-36- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารการจัดการที่ดี 
  6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อีปาด 

ปรับปรุงห้องน้ า ศพด.
จ านวน 1 หลัง 

16,000 ห้องน้ า ศพด. 
อบต.อีปาด 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า อบต. 

ปรับปรุงห้องน้ า อบต. 
จ านวน 1 หลัง 

23,000 ห้องน้ า อบต.
อีปาด 

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารกิจการ
สภา อบต.อีปาด 

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
กิจการสภา อบต.อีปาด 
จ านวน 1 หลัง 

73,000 อาคารกิจการ
สภา อบต.     
อีปาด 

กองช่าง 
 

            

4 โครงการปรับปรุง
อาคาร อปพร. ต าบล  
อีปาด 

ปรับปรุงอาคาร อปพร.
ต าบลอีปาด จ านวน 1 
หลัง 

185,840 อาคาร อปพร.
ต าบลอีปาด 

กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าอาคาร
ส านักงาน อบต.อีปาด 

จ านวน 1 แห่ง 13,250 รางระบายน้ า
อาคาร  สนง.
อบต.อีปาด 

กองช่าง             

6 โครงการปรับปรุงฝ้า
เพดานอาคาร
ส านักงาน อบต.อีปาด 
(ห้องส านักงานปลัด) 

จ านวน 1 แห่ง 24,000 อาคาร
ส านักงาน 
อบต.อีปาด 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 
-37- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2563) 

44,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One  

จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2563) 

23,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  

จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2563) 

4,300 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  

จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2563) 

2,500 อบต.อีปาด กองคลัง             

 
 

แบบ ผด.02/1 



-38- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 

จ านวน 6 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
แบบ 2 บาน 1) มีมือจับชนิด
บิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

33,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 

จ านวน 2 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 
แบบ 2 บาน 1) มีมือจับชนิด
บิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

11,000 อบต.อีปาด กองคลัง             

3 เก้าอ้ีบุนวม           จ านวน  20 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาด)  

18,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.02/1 



-39- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 เครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน 

จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 62) 

10,900 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน 

จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 62) 

12,000 อบต.อีปาด ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



-40- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 3. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

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 โต๊ะกิจกรรมเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.อีปาด 

จ านวน 5 โต๊ะ (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

18,000 ศพด.อบต.    
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เก้าอ้ีนั่งรับประทาน
อาหารส าหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.อีปาด 

จ านวน 19 ตัว (ราคาตาม
ท้องตลาด 

9,500 ศพด.อบต.    
อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
-41- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 4. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้ 
แบบ 2 บาน 1) มีมือจับ
ชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 
ชั้น 
3) คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

11,000 อบต.อีปาด กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



-42- 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ A3  

จ านวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2563) 

6,300 อบต.อีปาด กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาคผนวก 


