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หลักการและเหตุผล 

ในการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 

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

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ก าหนดให้ท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดยให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

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

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเ พ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 
2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 

 

 

 

 

 



ค าน า 

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

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

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม        
ครั้งที่  2  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
          องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   
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ส่วนที่  1   
บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

3. ขั้นตอนการแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ก าหนดให้ท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดยให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

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

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง   ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 



 

  

 

 

 
ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
38,400 

 
16 

 
4,028,150 

 
9 

 
6,264,232 

 
26 

 
10,330,782 

รวม - - - - 1 38,400 16 4,028,150 9 6,264,236 26 10,330,782 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
185,840 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
185,840 

รวม - - - - 1 185,840 - - - - 1 185,840 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

23,000 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

23,000 
รวม - - - - 1 23,000 - - - - 1 23,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง การปกครอง 
และการบริหารการจัดการที่ดี 

     4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
            4.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

1 
7 
1 

 
 

24,000 
117,400 

11,000 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 

1 
7 
1 

 
 

24,000 
117,400 

11,000 
รวม - - - - 9 152,400 - - - - 9 152,400 

รวมทั้งสิ้น - - - - 12 399,640 16 4,028,150 9 6,264,236 37 10,692,022 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



-4- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง (จุดสวนนาย
ประจักษ์  ชารีวงศ์) บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ท่ี  2,4 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 275.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 55.00  ลบ.ม. 

- - 38,400 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทางบ้านนาย
หงษ์ สุรวิทย์ - นายไชยวัฒน์ 
ชราศรี บ้านอีปาด     หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
146.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730.00 
ตร.ม.  

- - - 230,310 -    

3 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทางบ้านนาย
ทองใบ  เอกศิริ - นายใหม่ เอกศิริ 
บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
101.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 505.00 
ตร.ม. 

- - - 159,320 
 

- ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-5- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทางบ้านจาก 
สี่แยกบ้านนางทองหวั่น  
บุญกระจ่าง - บ้านนางค าพูน  
ป้องเศร้า บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 93.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 465.00 ตร.ม. 

- - - 146,700 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทางบ้านนาย
ประยุทธ  ศรีสุธรรม - นายแท่ง 
พิมพ์พันธ์ (รอบนอก)  บ้านหนอง
ไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 274.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,370.00 ตร.ม. 

- - - 432,230 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทางบ้านนาย
รักษ์ สุรวิทย์ - นายไพรวัลย์  
สุรวิทย์ บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 
(จ านวน 2 ช่วง) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 
135.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
121.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. 

- - - 361,240 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-6- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทางบ้านนาย
อัครเดช สุรวิทย์ - นายนรินทร์ 
วราพุฒ บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
187.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
935.00 ตร.ม. 

- - - 294,990 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต สายทางบ้านนาง
จ านงค์  ทองทวี - นายอุไร    
กองศรีนนท์  บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 
3,5 (จ านวน 2 ช่วง)  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 316.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. 

- - - 290,260 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-7- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางบ้านนางสาว
เกษมณี แสงสกุล - นางสุข       
สุรวิทย์  บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5  
(จ านวน 2 ช่วง) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 59.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 236.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 149.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 745.00 ตร.ม. 

- - - 309,500 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางบ้านนาย
จ ารัส พวงพุฒ - นางพรม สุ
รวิทย์   บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5  
(จ านวน 2 ช่วง)  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 59.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 236.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 162.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. 

- - - 330,010 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-8- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางจาก ร.ร.เก่า
บ้านหนองไฮ - นายไพรวัลย์ สุ
รวิทย์  บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
172.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
860.00 ตร.ม. 

- - - 271,330 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางบ้านนาย
วชิราวุธ  ชาลี บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
225.00 ตร.ม. 

- - - 70,980 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางบ้านนายอรุณ   
วราพุฒ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
91.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
455.00 ตร.ม. 

- - - 143,550 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-9- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านนางสาว
จาระไน ศรีสุธรรม - บ้านนายวิเชียร 
ไชยวัฒน์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 
(จ านวน 2 ช่วง)  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
254.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,016.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 
41.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
205.00 ตร.ม. 

- - - 385,225 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านนางคูณ  ชารี 
– นายพิชิต  สมนึก  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 182.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 910.00 ตร.ม. 

- - - 287,100 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-10- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านนายสมัย  
เอกศิริ - นายสี  วราพุฒ 
บ้านอีปาด  หมู่ท่ี  1  

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 135.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม. 

- - - 212,960 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ช่วงบ้านอีปาด  หมู่ท่ี  1 
(จ านวน  3  จุด) 

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

จุดที่ 1 บ้านนายล าปาง ชราศรี – นางพันธ์  
สุรวิทย์ - นายหนูจันทร์ เอกศิริ  
จุดที่ 2 บ้านนายสนธยา สุรวิทย์ - นายสุข 
ชราศรี 
จุดที่ 3 บ้านนายค าสิงห์ เอกศิริ - นางสาวบัว
สอน ป้องเศร้า  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 
381.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,905.00 ตร.ม. 

- - - - 601,027 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-11- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านนายเอกภพ   
สุรวิทย์ - นายคูณ พิมพ์พันธ์  
บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
431.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,155.00 ตร.ม. 

- - - - 679,900 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

19 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านนายสมศักดิ์   
วราพุฒ – นางจรูญศรี เอกศิริ  
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
370.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,850.00 ตร.ม. 

- - - - 583,670 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านนายพิชิต  
สมนึก - นายชู  จันทรัตน์ บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
328.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,640.00 ตร.ม. 

- - - - 517,420 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้านนายทองเจริญ  
สุรวิทย์ - นายลุน ชารี  บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
349.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,745.00 ตร.ม. 

- - - - 550,540 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-12- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการเสริมผวิถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายทางบ้านนางสมปอง  ชารี – นางเปลี่ยน  
ศรีสุธรรม บ้านทุ่งมั่ง หมูท่ี่ 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 368.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพืน้ที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
1,840.00 ตร.ม. 

- - - - 580,520 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึงพอใจ
มาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

23 โครงการเสริมผวิถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายทางบ้านนางอุดร ป้องเศร้า - นายทอง 
ชราศรี บ้านทุ่งมั่ง หมูท่ี่ 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 371.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพืน้ที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
1,855.00 ตร.ม. 

- - - - 585,250 ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึงพอใจ
มาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่  บ้านหนองไฮ  หมู่ที ่ 3,5  

เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาวรวม  767.00 
ม. 

- - - 102,445 - ด าเนนิการได้
แล้วเสร็จร้อย
ละ 95 

ประชาชนไดม้ีน้ า
สะอาดใชอ้ย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่  บ้านทุง่มั่ง  หมูท่ี่  2,4 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนระบบวาง
ท่อจ่ายน้ าประปา เนือ่งจากของเดิมใช้
มานานกอ่ให้เกิดปัญหาสนิมและคราบ
สกปรกอุดตนัภายในทอ่เกิดปัญหาน้า
สกปรกและไหลไม่สะดวก 

ปริมาณงานยาวรวม  
6,620  ม. 

- - -  988,900 ด าเนนิการได้
แล้วเสร็จร้อย
ละ 95 

ประชาชนไดร้ับ
การบรกิารที่ดมีีน้ า
สะอาดใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 25  โครงการ   - - 38,400 4,028,150 7,253,132    

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
บ้านอีปาด หมู่ท่ี  1 

เพื่อเป็นการรักษาความ
สะอาดรางระบายน้ าให้
น้ าไหลได้สะดวกป้องกัน
การเกิดน้ าเสีย 

รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านอีปาด  
หมู่ท่ี  1  (ปริมาณ
งานตามท่ี อบต.อีปาด
ก าหนด) 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

น้ าไหลสะดวก
ลดปัญหาน้ า
เสีย 

กองช่าง 

2 ขุดลอกรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  2,4 

เพื่อเป็นการรักษาความ
สะอาดรางระบายน้ าให้
น้ าไหลได้สะดวกป้องกัน
การเกิดน้ าเสีย 

รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 
2,4 )ปริมาณงาน
ตามท่ี อบต.อีปาด
ก าหนด) 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

น้ าไหลสะดวก
ลดปัญหาน้ า
เสีย 

กองช่าง 

3 ขุดลอกรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี  3,5 

เพื่อเป็นการรักษาความ
สะอาดรางระบายน้ าให้
น้ าไหลได้สะดวกป้องกัน
การเกิดน้ าเสีย 

รางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5(ปริมาณ
งานตามท่ี อบต.อีปาด
ก าหนด) 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

น้ าไหลสะดวก
ลดปัญหาน้ า
เสีย 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - - - - 300,000 300,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. 
ต าบลอีปาด 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

จ านวน  1  หลัง - - 185,840 - - ด าเนินการได้
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

หน่วยงานมี
ความพร้อมใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
พิบัติเบื้องต้น
หากมีภัยพิบัติ
เกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อ 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ   - - 185,840 - -    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ า ศพด.
อบต.อีปาดให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย 

จ านวน 1 หลัง 

(รายละเอียด
ตามท่ี อบต.อี
ปาดก าหนด) 

- - 23,000 - - ด าเนินการ
ปรับปรุงได้แล้ว
เสร็จร้อยละ 
90 

ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

รวม 1  โครงการ   - - 23,000 - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5. การบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี 
  6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน
อาคารส านักงาน อบต. 
อีปาด (ห้องส านักงานปลัด) 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อยู่
อาศัย 

จ านวน 1 หลัง 
(รายละเอียด
ตามท่ี อบต.อี
ปาดก าหนด) 

- - 24,000 - - ด าเนินการ
ได้แล้ว
เสร็จตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

ผู้อยู่อาศัยมีความ
ปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

รวม 1 โครงการ   - - 24,000 - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
สายทางบ้านนาย
ศักดิ์สิทธิ์  ชราศรี - 
นายสมชาย   
บุญเชิญ บ้าน    
อีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 707.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
3,535.00 ตร.ม. 

- - - - 1,115,290 1. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

สะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/
อบจ.ศรีสะ
เกษ/กรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

2 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 
2,4  (จ านวน 2 
ช่วง) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 จากบา้นนายอรุณ วราพุฒ - บ้านนางแสงจันทร์ 
ไชยวัฒน์ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทาง 710.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรอืมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
2,840.00 ตร.ม.                                                                                                                                                                               
ช่วงที่ 2 จากบา้นนางแสงจันทร์ ไชยวฒัน์ – บ้านนางทอง  
ชารี  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 98.00 ม. หนาเฉลีย่ 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่น้อยกว่า  490.00 ตร.
ม. 

- - - - 1,050,615 1. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

สะดวกในการ
คมนาคม 
 

กองช่าง/
อบจ.ศรีสะ
เกษ/กรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

รวม 2  โครงการ   - - - - 2,165,905    

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  
(ตู้เก็บเอกสาร) 

ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน  8  ตู้ เพื่อใช้
เก็บเอกสารในส านักงานให้มีความ
เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา 

- - 44,000 - - ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่ารุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องส ารองไฟฟ้า) 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 1 ตัว เพื่อใช้กับ
คอมพิวเตอรส์ านักงาน (เกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563) 

- 
 

- 2,500 - - กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค) 

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง  
เพื่อใช้งานในส านักงานปลัด (เกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563)  

- - 22,000 - - ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In  One) 

เครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One  
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  
เครื่อง  เพื่อใช้งานในส านักปลัด 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน พฤษภาคม 2563) 

- - 23,000 - - ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว (เครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน) 

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้ออ่อน 
รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  ธันวาคม  
2562) 

- - 10,900 - - ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว (เครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน) 

เครื่องตัดหญ้า  แบบล้อจักรยาน 
รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  ธันวาคม  
2562) 

- - 12,000 - - ส านักงานปลัด 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน (ขา
เหล็กวางตู้) 

ขาเหล็กวางตู้  จ านวน  3  ตัว  เพื่อ
ใช้ส าหรับวางตู้เก็บเอกสารป้องกัน
การเปียกช้ืนด้านล่างง่ายต่อการท า
ความสะอาด 

- - 3,000 - - ส านักงานปลัด 

รวม  7  รายการ - - 117,400 - -  
 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  
(ตู้เก็บเอกสาร) 

ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน  2  ตู้ เพื่อใช้
เก็บเอกสารในส านักงานให้มีความ
เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา 

- - 11,000   กองช่าง 

รวม  1  รายการ - - 11,000 - -  

แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2 

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่  2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  2  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 
2565  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563  

 

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


