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  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผ่านการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 – 2565)  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารคาดหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 
2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
   ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
   ต าบลอีปาด  ประกอบด้วย 
   หมู่ที่  1  บ้านอีปาด  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  2  บ้านทุ่งมั่ง  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  3  บ้านหนองไฮ  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  4  บ้านทุ่งมั่ง  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  5  บ้านหนองไฮ  ต าบลอีปาด 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอกันทรารมย์  ซึ่งห่างจาก
อ าเภอกันทรารมย์  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 2068  สายกันทรารมย์ – บ้าน
ด่าน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ตั้งอยู่ที่บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศเหนือ ติดต่อเขตต าบลแดงหม้อ, ต าบลนาค าใหญ่, ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน 
   ทิศใต้  ติดต่อเขตต าบลบัวน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อเขตต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ าเภอบึงบอน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   “องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  และใช้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาในเขตต าบลอีปาด ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   
   เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  www.epad.go.th 
   เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร : 0 4591 5866 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ้ืนที่ต าบลอื่น ๆ ในอ าเภอกันทรารมย์  คือ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะส าหรับท าการเกษตร   
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  3  ฤดู  ดังนี้ 
   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิสูงสุด
ถึง 40 องศาเซลเซียส  
   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกันยายน  ฝนตกมากในช่วงเดือนมิถุนายน- 
กันยายน  แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งบางครั้งอาจจะนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมี
ฝนน้อยนานนับเดือน  ส่งผลให้การท านาในพ้ืนที่สูงประสบภัยแล้งได้  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดไม่เคย
เกิดอุทกภัยรุนแรง   
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม  ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดู
ฝนเป็นฤดูหนาว  อากาศแปรปรวนไม่น้อย  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยในบางช่วง 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ  ประกอบด้วย 
    - ล าห้วย  1  แห่ง คือห้วยค า 
    - หนองน้ า   5 แห่ง  ประกอบด้วย 
     1. หนองมั่ง 
     2. หนองอีข่า 
     3. หนองไฮ 
     4. หนองขอน 
     5. หนองแคน 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย 
    - ฝาย    6  แห่ง 
    - บ่อโยก    6  แห่ง  
    - บ่อบาดาล   849  แห่ง 
    - ระบบประปาหมู่บ้าน  2  แห่ง 
 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด  12  แห่ง  ไม้เป็นลักษณะไม้ยืนต้น
ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
   ต าบลอีปาดไม่ได้แยกมาจากต าบลใด  สาเหตุที่เอาชื่อบ้านอีปาดเป็นชื่อต าบล  ก็เพราะว่าหมู่บ้านอี
ปาดได้มาก่อตั้งก่อนหมู่บ้านอ่ืน ๆ และมีจ านวนครัวเรือน  ประชากรมากกว่าหมู่บ้านอ่ืน ๆ อาศัยอยู่  ประกอบไปด้วย 
3 บ้าน 5 หมู่  คือ  บ้านอีปาด หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4  และบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5  ขึ้นต่ออ าเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีพื้นท่ีประมาณ 47  ตารางกิโลเมตร  หรือ  29,374  ไร่ 
รายชื่อผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายช่ือผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บ้านอีปาด นายทองชุ่น   สุรวิทย์ 0 8483 5503 3 ก านันต าบลอีปาด 
2 บ้านทุ่งมั่ง นายทองเป็น   ชารี 0 8625 7429 8  
3 บ้านหนองไอ นายปกครอง   พิมพ์พันธ์ 0 8015 2313 8  
4 บ้านทุ่งมั่ง นายสนั่น   จันทรัตน์ 0 8482 6154 1  
5 บ้านหนองไฮ นายรักษ์   สุรวิทย์ 0 6156 7778 0  
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รายชื่อคณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายสง่า   จันทรัตน์ นายก อบต.อีปาด 0 8786 8430 5  
2 นายเชิด   อริพงษ ์ รองนายก อบต.อีปาด 0 8625 2104 2  
3 นายทองพูล   ชราศรี รองนายก อบต.อีปาด 0 8520 1062 2  
4 นายล าพอง   ไชยวัฒน์ เลขานุการ นายก อบต.อีปาด 0 8725 4521 2  
5 นายวิรัตน์   ป้องเศร้า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 0 8724 2609 0  
6 นายสมบัติ   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 0 8799 6313 6  
7 นายปัญญา   สมนึก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 0 8724 0235 4  
8 นางประดับ   สมนึก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 0 8624 8161 1  
9 นายสุพี   วราพุฒ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 0 9903 1053 8  

10 นายนิพนธ์   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 0 8724 9221 2 รองประธานสภา อบต.อีปาด 
11 นายบุรี   จันทรัตน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 0 9288 1048 9 ประธานสภา อบต.อีปาด 
12 นายค าภา   ชารี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 0 8709 3035 2  
13 นายเอกภพ   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 0 8079 9584 3  
14 นางสาวเจียงค า ชราศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 0 8621 8562 6  

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เบอร์โทรศัพท์  0 9809 0997 5 
 ส านักงานปลัด 
 นายด ารงศักดิ์   มุขขันธ์  หัวหน้าส านักปลัด เบอร์โทรศัพท ์ 0 9332 5517 4 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน 5  คน 
  - พนักงานจ้าง  จ านวน  4  คน 
  - ลูกจ้าง   จ านวน  2  คน 
 กองคลัง 
 นางสาวเกษมณี   แสงสกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์  0 8812 9580 1 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  คน 
 กองช่าง 
 นายจีระพงศ์   พันธ์ดี  ผู้อ านวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท ์ 0 8172 5855 0 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
  - พนักงานจ้าง  จ านวน  2  คน     

 2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดทั้งหมด
เป็น  1  เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา  5  เขตเลือกตั้ง 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองด้วยดีเสมอมาและประชาชนยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลือ  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาดในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น  การประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ครั้ง 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
   จ านวนครัวเรือน   849  ครัวเรือน 
   จ านวนประชากร   3,368  คน  แยกเป็น 
    ชาย  1,657  คน 
    หญิง  1,711  คน 
จ านวนชุมชน   5   ชุมชน 
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย รวม 

1 บ้านอีปาด 245 459 450 909 
2 บ้านทุ่งมั่ง 177 371 347 718 
3 บ้านหนองไฮ 153 337 292 629 
4 บ้านทุ่งมั่ง 137 274 283 557 
5 บ้านหนองไฮ 137 270 285 555 

รวม 849 1,711 1,657 3,368 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอกันทรารมย์ ณ วันที่  4  พฤศจิกายน  2559 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 หญิง ชาย รวม หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 328 322 650 อายุ ต ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,057 1,077 2,134 อายุ 18 – 60 ป ี
จ านวนประชากรสูงอายุ 326 258 584 อายมุากกว่า 60 ปี  

รวม 1,711 1,657 3,368  
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอกันทรารมย์ ณ วันที่  4  พฤศจิกายน  2559 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสนับสนุน
วัสดุ-อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน   และการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนโดยตลอด 
   ข้อมูลสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จ านวน  5  แห่ง 

ล าดับที่ โรงเรียน 

สังกัด 

สพฐ. สพป. 
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 
อีปาด 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
(ระดับก่อนวัยเรียน) 
นาย  หัวหน้าสถานศึกษา 
   - จ านวนครู  1  คน 
   - จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 1 คน 
   - จ านวนนักเรียน  22  คน 
      ชาย  คน 
      หญิง  คน 

   

2 โรงเรียนบ้านอิปาด (ระดับประถมศึกษา) 
นายทองไส  เพชรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  เบอร์
โทรศัพท์  0 8625 7136 0   
   - จ านวนครู  6  คน 
   - จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  1 คน 
   - จ านวนนักเรียน  58  คน 
      ชาย  29  คน 
      หญิง  29  คน 

   

3 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง (ระดับประถมศึกษา) 
นายสะอาด   สีหาภาค  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
เบอร์โทรศัพท ์ 0 9332 7657 1 
   - จ านวนครู  9  คน 
   - จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  1  คน 
   - จ านวนนักเรียน  84  คน 
      ชาย  34  คน 
      หญิง  50  คน 
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ล าดับที่ โรงเรียน 

สังกัด 

สพฐ. สพป. 
องค์การบริหารส่วน

ต าบล 
อีปาด 

4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ระดับประถมศึกษา) 
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา   เขียวอ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
เบอร์โทรศัพท ์ 0 8994 5569 4 
   - จ านวนครู  7  คน 
   - จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  2 คน 
   - จ านวนนักเรียน  90  คน 
      ชาย  44  คน 
      หญิง  46  คน 

   

5 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ระดับมัธยมศึกษา) 
นายบุรินทร์   สุดใจ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
เบอร์โทรศัพท ์ 0 8458 8589 5  
   - จ านวนครู  21  คน 
   - จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  3  คน 
   - จ านวนนักเรียน  220  คน 
      ชาย  123  คน 
      หญิง  97  คน 

   

 
 4.2 สาธารณสุข 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  โรคที่มักเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน และโรคอ่ืน ๆ 
ตามฤดูกาล  เช่น โรคไข้เลือดออก  ไข้หวัด  เป็นต้น  ส่วนประชาชนในวัยท างานมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดทั้งปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูได้ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งมั่ง  จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
 หน่วยงานด้านสาธารณะสุขในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งม่ัง  สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข  จ านวน  1 แห่ง 
    นางศิริพร   สีหาภาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  เบอร์โทรศัพท์  0 8510 4636 2 
    - จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 3 คน 
    - ลูกจ้าง 4 คน 
    - อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.)  80  คน  แยกเป็น 
     หมู่ที่  1  จ านวน  21  คน 
     หมู่ที่  2  จ านวน  15  คน 
     หมู่ที่  3  จ านวน  14  คน 
     หมู่ที่  4  จ านวน  17  คน 
     หมู่ที่  5  จ านวน  13  คน 
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 4.3 อาชญากรรม 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยและท าลาย
ทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว และประสานไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางแก้ไข  และจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  อีปาด
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่อยู่อย่างจ ากัด  โดยการจัดท าโครงการติดตั้งกล้องวงจรปดดใน
พ้ืนที่จุดเสี่ยง  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ป้ายบอกทาง  รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาท
ของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรีงานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การ
แก้ไขปัญหา  คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น าชุมชน  การขอก าลังต ารวจ  อปพร.  เพ่ือ
มาอ านวยความสะดวก  ช่วยระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดเลยยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึง
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีการแก้ไขให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
 4.4 ยาเสพติด 
   ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดนั้น  ปัจจุบันยังถือว่าไม่มีความรุนแรงมากนัก
ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้เสพมากกว่าผู้ค้า  ซึ่งการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดสามารถ
ท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติด  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่
กรณี  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้ด าเนินการด้านสงคมสงเคราะห์  ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
   (2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   (3) ประสานการท าบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
   (4) ตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 

สรุปข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้สูงอาย ุ

หมู่ที่ 
60 – 69 ปี 

(คน) 
70 – 79 ปี 

(คน) 
80 – 89 ปี 

(คน) 
90 ปี ข้ึนไป 

(คน) 
รวม (คน) 

1 83 44 24 5 156 
2 73 42 22 5 142 
3 41 25 17 2 85 
4 46 44 13 2 105 
5 42 18 17 - 77 

รวม (คน) 285 173 93 14 565 
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ผู้พิการ 

หมู่ที ่
 

ประเภทความพิการ 

รวม (คน) 
ทางการ
มองเห็น 
(คน) 

ทางการได้
ยินหรือสื่อ
ความหมาย 

(คน) 

ทางร่างกาย
หรือทางการ
เคลื่อนไหว 

(คน) 

ทางจิตใจ
หรือทาง

พฤติกรรม 
(คน) 

ทาง
สติปัญญา 

(คน) 

ทางการ
เรียนรู้ 
(คน) 

ออทิสติก 
(คน) 

1 1 7 2 10 1 - - 21 
2 1 9 5 4 - - - 19 
3 1 7 4 - - - - 12 
4 - 7 4 2 1 - - 14 
5 1 8 5 5 - - - 19 

รวม (คน) 4 38 20 21 2 - - 85 
 
ผู้ป่วยเอดส ์
 มีผู้ป่วยเอดส์จ านวน  3  คน 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
   เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
   (1) ทางหลวงแผ่นดิน 
    - หมายเลข  2068  สายอ าเภอกันทรารมย์ – บ้านด่าน 
 5.2 การไฟฟ้า 
   การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์  ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในทางหรือที่สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
   (1) จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   849  หลังคาเรือน 
   (2) ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน  129  จุด 
 5.3 การประปา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่จ านวน  2  แห่ง  ซึ่งยังไม่คลอบคลุม
การให้บริการทุกหลักคาเรือน เนื่องจากชุมชนต่าง ๆ มีพื้นท่ีตั้งอยู่ห่างกันมาก  และในขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอี
ปาดได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่อีกหนึ่งแห่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะท าให้ประชาชนในเขต
ต าบลอีปาดมีน้ าประปาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง 
 ระบบประในเขตต าบลอีปาด  จ านวน  2  แห่ง 
   (1) ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่ 2  ใช้ร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 4 
    - ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่  2 
    - บริหารกิจการประปาโดย  คณะกรรมการชุมชน 
    - จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  308  หลังคาเรือน 
    - แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้มาจาก  แหล่งน้ าใต้ดิน 
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   (2) ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 
    - ตั้งอยู่ที่  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 
    - บริหารกิจการประปาโดย คณะกรรมการชุมชน 
    - จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  245  หลังคาเรือน 
    - แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้มาจาก  แหล่งน้ าใต้ดิน  
 5.4 โทรศัพท์ 
   (1) จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่  จ านวน  5  หมายเลข 
   (2) จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล   จ านวน  5  หมายเลข 
   (3) จ านวนชุมสายโทรศัพท์   จ านวน  1  ชุมสาย 
   (4) หอกระจายข่าว    จ านวน  6  แห่ง   
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   (1) มีไปรษณีย์ (ต าบล) ให้บริการรับ – ฝาก ได้ จ านวน  1  แห่ง 
   (2) มีรถประจ าทางให้บริการ ไป – กลับ ถึงอ าเภอกันทรารมย์  วันละ  1 รอบ 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่นท านา ท าสวน ท าไร่  หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
 6.2 การประมง 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดไม่มีการประมง มีเฉพาะการเลี้ยงปลาในบ่อไว้เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน และการจับปลาธรรมชาติ 
 6.3 การปศุสัตว์ 
   เป็นการประกอบในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ เป็ด 
สุกร โค เป็นต้น 
 6.4 การบริการ 
   ร้านอาหาร 6 แห่ง 
   ร้านอินเตอร์เน็ต 3 แห่ง 
   ร้านซ่อม  5 แห่ง 
   ร้านปะยาง 1 แห่ง 
   ปั๊มหลอด 2 แห่ง 
   ปั๊มหยอดเหรียญ 1 แห่ง 
   น้ าดื่มหยอดเหรียญ 1 แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่นประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น  
 6.6 อุตสาหกรรม 
   จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
   - โรงผลิตน้ าดื่ม  1 แห่ง 
   - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 9 แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   ร้านค้าต่าง ๆ  26 แห่ง 
 



-10- 

 6.8 แรงงาน 
   เนื่องจากในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่  
ๆ จึงไม่มีการจ้างแรงงานเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแรงงานด้านการเกษตร และเป็นการจ้างแรงงานตามฤดูกาลซึ่งก็
เป็นส่วนน้อย 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
   - ผู้นับถือศาสนาพุทธ  3,360 คน  คิดเป็นร้อยละ  99.8%  
   - ผู้นับถือศาสนาคริตส์     8 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.23%  
 วัดจ านวน  3  แห่ง 
   1. วัดบ้านอีปาด  เจ้าอาวาส พระครูโกวิทวงศานุวัตร  และเป็นเจ้าคณะต าบลอีปาด  
มีพระสงฆ์  จ านวน  3  รูป  
   2. วัดบ้านทุ่งมั่ง  เจ้าอาวาสพระพระครูมงคลขันติยาทร  มีพระสงฆ์จ านวน  4 รูป 
   3. วัดบ้านหนองไฮ  เจ้าอาวาสพระอธิการชนะภัยจิตธมโม  มีพระสงฆ์จ านวน  2 รูป 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   บุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่)  เดือนกุมภาพันธ์ 
   ประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายน 
   ประเพณีบุญบั้งไฟ   เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
   บุญเข้าพรรษา    เดือนกรกฎาคม 
   บุญเข้าประดับดิน   เดือนกันยายน 
   บุญข้าวสาก    เดือนตุลาคม 
   บุญออกพรรษา    เดือนตุลาคม 
   บุญกฐิน     เดือนพฤศจิกายน 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  7.3.1 ประเภท ด้านเป่ามนต์รักษาโรค 

1.) ชื่อ – นามสกุล   นายกอง    ป้องเศร้า   
อายุ   ๘9  ปี  เกิดวันที่   ๑๒   กรกฎาคม   ๒๔๗๐  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๖/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   เป่ามนต์รักษาอาการเจ็บไข้ต่างๆ  เช่น  เด็กไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อน     
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ - ไม่มี – 
2.) ชื่อ – นามสกุล   นายสง่า   จันทรัตน์  
อายุ   63  ปี  เกิดวันที่   3  สิงหาคม  2496  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 108/3 หมู่ที่ 4 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   เป่ามนต์รักษาอาการกระดูกเคลื่อน กระดูกแตก จากอุบัติเหตุต่าง ๆ     
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้   น้ ามันงา 
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  7.3.2 ประเภท  หมอสูตรขวัญ 

1.) ชื่อ – นามสกุล   นายกอง    ป้องเศร้า   
อายุ   ๘9  ปี  เกิดวันที่   ๑๒   กรกฎาคม   ๒๔๗๐  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๖/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ) 
2.) ชื่อ – นามสกุล   นายทอง   ชราศร ี   
อายุ   ๘๑  ปี  เกิดวันที่   5  มิถุนายน  2478  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 15/6 หมู่ที่ 2 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ) 
3.) ชื่อ – นามสกุล   นายสุบนิ   สมนึก  
อายุ   70  ปี  เกิดวันที่   11   มกราคม  ๒๔89  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 74/3 หมู่ที่ 4 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ) 
4.) ชื่อ – นามสกุล   นายแท่ง   พิมพ์พันธ์   
อายุ   ๘5  ปี  เกิดวันที่   14 กันยายน 2474  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   สูตรขวัญในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งพิธีมงคล และอัปมงคล    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ พาขวัญ, กระทง เป็นต้น (ตามพิธีกรรมนั้น ๆ) 

7.3.3 ประเภท  เครื่องจักสาน 
1.) ชื่อ – นามสกุล   นายใส   ศรีสุธรรม  
อายุ   79  ปี  เกิดวันที่   1  สิงหาคม  2480  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 4 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   จักสานจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ เป็นต้น    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่ 
2.) ชื่อ – นามสกุล   นายเพ็ง   เวียงค า   
อายุ   66  ปี  เกิดวันที่   3  มีนาคม  2493  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   จักรสานจากไม้ไผ่ เช่นกระด้ง กระติบ    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่ 
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3.) ชื่อ – นามสกุล   นายบุญชู   วราพุฒ   
อายุ   81  ปี  เกิดวันที่   10  พฤษภาคม  2478  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 2 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   จักรสาจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่ 
4.) ชื่อ – นามสกุล   นายเที่ยม   ศรีสุธรรม  
อายุ   ๘๑  ปี  เกิดวันที่   10  มีนาคม  2478  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   จักรสานจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่ 
5.) ชื่อ – นามสกุล   นายดี   ชราศรี      
อายุ   80  ปี  เกิดวันที่   10  กันยายน  2479  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 59/3 หมู่ที่ ๑ ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   จักรสานจากไม้ไผ่ เช่น ข่อง ไซ เป็นต้น    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้ไผ่ 

7.3.4 ประเภท  สมุนไพรพื้นบ้าน 
1.) ชื่อ – นามสกุล   นายยงค์   เนินไพรี  
อายุ   73  ปี  เกิดวันที่   3  พฤษภาคม  2486  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   การใช้สมุนไพร เป็นยารักษาโรค เช่นโรคตกขาว ริดสีดวง รักษามดลูกอักเสบ  
โรคกระเพราะอาหาร    
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
2.) ชื่อ – นามสกุล   นางสนั่น   ศรีสุธรรม   
อายุ   66  ปี  เกิดวันที่   2  เมษายน  2493  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 4 ต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
ความสามารถ / องค์ความรู้ภูมิปัญญา 

   รักษางูสวัด เริม เบื่อเมาจากสารเคมี 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ สมุนไพร  

  ภาษาถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นภาษาลาว  
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นสินค้าด้านการเกษตร เช่น พริกแห้ง หอม 
กระเทยีม  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  น้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าประปาบาดาล  และน้ าจากการเจาะบ่อบาดาล ทั้งใช้ในครัวเรือนและ
ใช้ในภาคการเกษตร ส่วนน้ าฝนปัจจุบันไม่นิยมเก็บไว้บริโภคเพราะมีการปนเปื้อนสารพิษมากข้ึน 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ  ประกอบด้วย 
    - ล าห้วย  1  แห่ง คือห้วยค า 
    - หนองน้ า   5 แห่ง  ประกอบด้วย 
     1. หนองมั่ง 
     2. หนองอีข่า 
     3. หนองไฮ 
     4. หนองขอน 
     5. หนองแคน 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย 
    - ฝาย    6  แห่ง 
    - บ่อโยก    6  แห่ง  
    - บ่อบาดาล   849  แห่ง 
    - ระบบประปาหมู่บ้าน  2  แห่ง 
 8.2 ป่าไม ้
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด  12  แห่ง  ไม้เป็นลักษณะไม้ยืนต้น
ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
 8.3 ภูเขา 
  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ไม่มีภูเขา 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดเป็นพ้ืนที่เหมาะกับการเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติยัง
อยู่ในสภาพดี 
9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
        - ลูกเสือชาวบ้าน   2 รุ่น จ านวน  300 คน 
        - ไทยอาสาป้องกันชาติ  1 รุ่น จ านวน  160 คน 
        - กองหนุนเพ่ือความมั่นคง  - รุ่น จ านวน    - คน 
        - อปพร.    2 รุ่น จ านวน   60 คน 
        - กลุ่มอาชีพ     จ านวน    6 กลุ่ม 
        - อาสาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  จ านวน  125 คน 
         - อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย   จ านวน  835 คน 
     - ชุดรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน   จ านวน             11    คน 
 
 
 



 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
 สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาที่สู งขึ้นตามล าดับ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลักษณะโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัย
ภายนอก และก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม ดังนั้น ประเทศไทยจึง
ก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย      ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  
ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญใน    เวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย         ในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

      ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกประเทศในด้านสังคม  

เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ประเทศไทยมีความม่ันคั่งทางด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
3. ประเทศไทยมีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่างม่ันคง 

เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ และมี
ระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ าลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมี 
บทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 
 
 
 

ส่วนที่  2 
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ

เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 

ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่ง    
สู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิต
เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs     
สู่สากล 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคง
และพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและ
พัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ     
และสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต          

ในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม   

และความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน        

การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า   
เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม

และเป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2564) 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่ การบรรลุ วิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

 วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 เป้าหมาย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ

มีส่วนร่วมจากประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย      
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ

ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ

สังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง

เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
-  การพัฒนาด้านการคลัง 
-  การพัฒนาภาคการเงิน 
-  การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 

เฉพาะกิจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค

การผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(6) บริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติ เพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหาร 
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง       
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์   
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

(4) การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล      
เพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ 
      สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับ 

แผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกัน  
การทุจริตประพฤติ     
มิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ 

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย     

เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน และระบบ     
โลจิสติกส์ 

 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเข้าสังคม 

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 

และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว    
อย่างทั่วถึง 

- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน

สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
 - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
(2)  การพัฒนาเมือง 
         - แนวทางการพัฒนาหลัก 
         - แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
(3)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
         - พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
         - พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและ
แสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน    
GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค 
อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ       
การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment)    
ของผู้ประกอบการไทย 

(5) เปดดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 

(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ 

(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง    
ความมั่นคง 

(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน   
การต่างประเทศ 

(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   3.1  ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (19  จังหวัด) 

 
   วิสัยทัศน์ 

  “เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
         โดยใช้นวัตกรรม  สร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ” 
 

   พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ ทั้งในและนอกอาเซียน 
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ตรงกับ   

              ความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนักการค้า (Trading Nation) 
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การ     
    ลงทุน  

 

   เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ 
  2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

3. เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนาโดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ภาค 
 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีศักยภาพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การยกระดับการผลิตอ้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับการผลิตมันส าปะหลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การแปรรูปยางพารา 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การผลิตโคเนื้อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การผลิตโคนม และผลิตภัณฑ์นม 
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร และกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่างของ 

           ผลิตภัณฑ์ 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิตตาม  
                    ความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตามความต้องการของตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเป็นมหานคร 

 

อ้างอิง  http://readgur.com/doc/1955606/  แนวทางการจัดท าและปรับแผนฯ ภาค  รัฐ  ธนาดิเรก,Ph.D. 
 31  สิงหาคม  2559 
 

   3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
         (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) พ.ศ. 2557 - 2560 
  
        ชื่อกลุ่ม   ราชธานี เจริญศรี โสธร 

        วิสัยทัศน์ 
“ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

        พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอม  

 มะลิคุณภาพด ี
 2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์     
     และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า  
     ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 

      เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพ่ิมช่องทางการตลาด   ทั้งใน

และต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี    

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
3.  สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics)             
     ที่มีประสิทธิภาพ 

http://readgur.com/doc/1955606/
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      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอม
มะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด 

 

(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

(2) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์   
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

(3) เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
(4) สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ       

ด้านการผลิตและการตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการ

ท่องเที่ยว ให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

 

(1)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและ    
 ได้มาตรฐานสากล 

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่าย
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

(4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและ 
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการค้าและเพ่ิม
มูลค่าการค้าชายแดน
ครบวงจร และได้
มาตรฐานสากล 

 

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(2) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

(3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) 
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 

 

 
   3.3 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  

 วิสัยทัศน์ 

  “ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
3. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
4. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6. บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 



-25- 
เป้าประสงค์รวม 

1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง 
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจ   
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

 

(1)  สร้างโอกาส เพ่ิมรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(3) พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก  
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร 
(5) ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
(6) ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจ าหน่ายที่ได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

(1)  ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา 
(2)  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มี 
     คุณภาพ 
(3)  สนับสนุนการน้อมน าปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ด ารงชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

กรอบแนวทางการพัฒนา 

 (4)  พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม  
      และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 
(5)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(1) สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 

(1) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

(2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
(3) พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่ประชาคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ   
ในภาครัฐ และ      
ธรรมาภิบาล 

 

(1) พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรสีะเกษ 
     (พ.ศ. 2559 - 2562) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2559 
 1.4.1 วิสัยทัศน์  

“เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าการท่องเที่ยว  เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา  
 น าสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” 

  1.4.2 พันธกิจ  
    ๑. สร้างความม่ันคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว 
    ๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
  3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   5. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

   8. บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์     

   1.4.3 เป้าประสงค์รวม  
         ๑. ชุมชนและสังคม  มีความเป็นระเบียบ  และมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

ที่ด ี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                          2. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม   และมีระบบสาธารณูปโภค 
   สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
                          3. มูลค่าการค้าการลงทุน   และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  

     4. ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพื่อไม่ให้สูญหายไป 
     5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
     6. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
     

1.4.4 ผลผลิตที่ได้  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
      ๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
      ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
    

 1.4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ    
       ประกอบด้วย  3  ด้าน   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                  เป้าประสงค์ 
     ๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
                                   และการประกอบอาชีพ 
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                  กลยุทธ์ 
     ๑. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา 
                                   อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการผังเมือง  รวมทั้ง 

    พัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
               

ตัวช้ีวัด 
   ๑. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
   ๒. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น 
   ๓. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง 
   ๔. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวาง 
               ผังเมืองที่มีมาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

                    เป้าประสงค์ 
๑. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
๔. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือบ้าน 
๗. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน 
๘. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 

                  กลยุทธ์ 
๑. การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ 

              ของคนในชาติ 
๒. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และการปรับปรุงคุณภาพ 
    การให้บริการประชาชน 

 ๔. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   ๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ 
   ๗. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน  
               และประชาชน 
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   ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด 
              และปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ 
          ๙. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
          10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่าง 

     องค์รวม 
          1๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
          1๒. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 
 
 ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ  ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว 
    ทันตามความต้องการ 
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 

                    7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
           8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
             9. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
             10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
             1๑. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอาชีพ 
             1๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
                    1๓. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)          
                    1๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
             1๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
             1๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                    1๗. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
             1๘. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน ๘๔ ต่อแสนประชากร) 
             ๑๙. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
   20. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม 
                           คุณธรรม และจริยธรรม 
    2๑. จ านวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
    2๒. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น          
    2๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
   2๔. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม   

2๕. จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา  
                สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 

 2๖. จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
                 กีฬา สาธารณสขุ และแรงงาน 
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  2๗. จ านวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 

2๘. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ 
                 ได้รับความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
   ๒๙. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ  มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
  30. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 

         ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
                    เป้าประสงค์ 
     ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
     ๒. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
 

                     กลยุทธ์ 
     ๑. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
     ๓. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ 
     ๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
  
                     ตัวช้ีวัด 
     ๑. จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริม 
                                   การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒. จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     ๓. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน 
                                   ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
     ๔. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
     ๕. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
     ๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
     ๗. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
     ๘. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
     ๙. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
              ๑๐. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ก้าวไกลด้านการศึกษา  คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่วิถี
เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณะสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
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 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
  3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกท าลาย ได้รับการดูแลรักษา 
  4. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ชีวิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. มีระบบการศึกษาท่ีได้มาตรฐานและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ 
     หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  ร้อยละของความส าเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย 
 2.6 กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ 
   1. การใช้ที่ดินและแหล่งน้ า 
   2. ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ท่อสี่เหลี่ยม คสล. 
   3. การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร, ไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ 
   1. จัดหา/ปรับปรุงสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
   2. รณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ด้านส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
   1. สร้างความตระหนักและจิตส านึกให้แก่ชุมชน 
   2. สร้างสวนสาธารณะ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณะสุข 
  กลยุทธ์ 
   1. การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   2. ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ 
   3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. การส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
 
 



-31- 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
  กลยุทธ์ 
   1. การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   2. การเมืองและการบริหารจัดการ 
   3. การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   4. การปรับปรุงส านักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน 
   5. การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร 
   6. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
   7. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
               การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์   (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด
ก า ห น ด ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ม ท 0810.2/ว 4830 ล ง วั น ที่
ที่  22  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560 )  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)   ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ประกอบด้วย  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ   ยโสธร   และอ านาจเจริญ  ควรมุ่งเน้นการ
พัฒนาแหล่งน้ า  และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า   การสร้างงานและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงมุ่งพัฒนาแหล่งน้ าโดยได้บรรจุกิจกรรมโครงการในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ 2561 - 2564) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านการโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  ( Strengths : S ) Strength 

1.  ผู้น าท้องถิ่นมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก 

2.  การเมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  ท าให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง  

3.  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวรวดเร็ว 

4.  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด มีเงินสะสมไว้ส ารองจ่าย เพื่อให้การด าเนินงานในหน้าที่มีความต่อเนื่อง 

5.  มีการเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนกับหน่วยงานอื่นเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะด้าน เช่น กองทุน สปสช. 

การวิเคราะห์จุดอ่อน   ( Weakness : W ) 

1. ระบบการบริหารบริหารจัดการแหล่งน้ าขาดประสิทธิภาพ  

2. เกษตรกรมีอัตราการว่างงานหลังจากฤดูเก็บเก่ียวและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนสูง ราคาผลผลิตไม่
แน่นอน 

3. การคมนาคมบางสายมีสภาพมีดีพอ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร  

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย ขาดความต่อเนื่อง 

5. สังคมเป็นสังคมมีวัตถุนิยมมากขึ้น 

6. ประชาชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพไม่ดีพอ 

7. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity :  O) 

1.  เป็นชุมชนที่เงียบสงบ  ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย  ปราศจากเหตุการณ์รุนแรง 

2.  แต่ละหมู่บ้านมีถนนเชื่อมต่อกันหลายเส้นทาง สามารถใช้เลี่ยงเส้นทางท่ีช ารุดได้โดยไม่ตัดขาดสิ้นเชิง 

3.  ที่สาธารณะส่วนใหญ่ได้มีการข้ึนทะเบียน นสล.ไว้แล้ว 

4.  กลุ่มพลังมวลชนยังคงมีการรวมตัวและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น อสม. ,อปพร. 

5.  หน่วยงานในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 

6.  ทุกหมู่บ้านมีระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 

วิเคราะห์อุปสรรค ( Threats : T ) 

1.  ความไม่ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.  อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

3.  ประชาชนยังขาดระเบียบวินัย  ท าให้ยากแก่การพัฒนา 

4.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  และบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5.  ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
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6.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการ 

7.  หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างด าเนินงาน  ยังไม่มีการร่วมด าเนินงานในเชิงบูรณาการ 

-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดสรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ยังคงเป็น

ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ  ด้านงบประมาณ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ท าให้เกิดละอองฝุ่น 
เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนรวมทั้งการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่สัญจรไป - 
มา ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

2. ทางระบายน้ า ท่อระบายน้ าตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ าได้ ต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อ
ระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง และมีกลิ่นเหม็น 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงยังมีไม่เพียงพอ 

4. ระบบประปาหมู่บ้าน ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
5. แหล่งน้ าดื่ม ประชาชนยังต้องการแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ในฤดูแล้งน้ าดื่มน้ าใช้ยังขาดแคลน 

               6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือใน
การติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์บริการรับส่ง  ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด    

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกิน
ศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. วางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

 3.  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 4.  ก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 5.  ขดุบ่อน้ าดื่ม เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย   ในด้านการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น การปลูกข้าว 
พริก หอม กระเทียม  ฯลฯ  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ซึ่งการประกอบอาชีพจะติดปัญหาด้านต้นทุนในการผลิตสูง 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ปัญหาขาดแคลนที่ดินเป็นของตนเอง   ปัญหาการว่างงาน ปัญหาภัยธรรมชาติ   
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ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด  จะจัดสรรงบประมาณการจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องการให้ความรู้เพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางให้กับเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนไว้หลาย
แนวทางโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนได้น าเป็นแนวปฏิบัติ ที่จะ
ท าให้ประชาชนพ้นจากความยากจน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ต้องการให้ราคาผลผลิตมีความแน่นอนเกิดความคุ้มค่า
แก่การลงทุน ให้ช่วยแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
        การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้

พัฒนา/ปรับปรุง แหล่งน้ า อุปโภค บริโภค แหล่งเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของต าบลอีปาด เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ มีความตื้นเขินไม่สามารถเก็บ

กักน้ าได้ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การบริหารจัดการน้ าไม่มีประสิทธิภาพ ครบวงจรและครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต    
 การพัฒนาการพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลอีปาด ยังมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรากฐานการพัฒนาท าให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 ความต้องการของประชาชน 

       มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของต าบลอีปาด เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจน
การเลี้ยงสัตว์ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

4. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้มีการจัดมาตรการป้องกันและก าจัด

สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ  ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
การจัดหาที่ออกก าลังกายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  แต่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสังคมเป็นอย่างมากโดยมี การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
ในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพ่ือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล  การดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
(อผส.)  การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โดย อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) แต่ยังเกิดปัญหาด้านสังคมอยู่หลายด้าน เช่น 
ปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือหย่าร้าง  เยาวชนก่อเหตุทะเลาะวิวาท ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัญหา
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น 
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
  ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิด

โรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะท าให้เกิด
โรค เช่น โรคหนอนพยาธิ โรคเบาหวาน โรคความดัน  โรคพิษสุนัขบ้า  สารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีในการผลิตทาง
การเกษตร  ความต้องการสร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยการสนับสนุนเคมีภัณฑ์  ส่งเสริม
รณรงค์ให้ราษฎรใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชและใช้วิธีธรรมชาติในการปลูกพืช  เป็นต้นถึงจะมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาของยาเสพติดอยู่เป็นประจ า ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น 
วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้ก็ยังมีเกิดขึ้นในประชาชนบางกลุ่ม เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/
หมู่บ้าน การปกปดดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน  ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) ในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพ่ือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล  ยังขาดรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ผู้สูงอายุมี
จ านวนมาก อผส. ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมยังได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
ทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึงองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดและเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน  ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ต้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ใน
อนาคต ส่งเสริมการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อย่างเป็นจริงจัง การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ต้องได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
  ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากโรค ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความ
สนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม  เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้พื้นที่
สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการ มีความ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิตและปราศจากปัญหาทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้าน
สาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง   

 5. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณีและวัฒนะธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เช่น มีการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  อาหารกลางวันเด็ก  กิจกรรมการเรียนการสอนของเด็ก ทั้ง 4  ด้าน  และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม  ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุนปัจจุบันความ
สามัคคีในหมู่บ้านเป็นเรื่องส าคัญ การร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ   

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ไม่มี
อาคารสถานที่ในการเรียนการสอน  บุคลากรขาดทักษะในการสอน  การบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความ
ร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร  ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล อี
ปาด   ได้มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น
ประจ า  ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน 
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  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   ต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลอีปาด   เหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัยของเด็ก และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริม
โดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริม
กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุนปัจจุบันความสามัคคีในหมู่บ้านเป็น
เรื่องส าคัญการร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ   
 ความต้องการของประชาชน 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ต้องการให้เด็ก  เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้  
เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม            

6. ด้านการเมืองและการบริหารการจัดการ 
ระบบบริหารจัดการของภาครัฐนั้นมีกฎระเบียบที่มาก ท าให้การบริการประชาชนยังขาดความคล่องตัว

และมีขั้นตอนมาก  ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารซึ่งสามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
1. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก ท าให้การบริการประชาชนยังขาดความคล่องตัว

และมีขั้นตอนมาก 
2. ปัญหาประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การบริหารอย่าง

จริงจัง 
4. การรับรู้ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้รับความส าคัญ 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่
จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ใน
เรื่องต่างๆ  สาเหตุมาจากประชาชนอยู่พ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด บางส่วนไม่
ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล อีปาดมีน้อย ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่มี
แหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลเขาซก จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อี
ปาด จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่ม
ตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาระบบการท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน   สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง  
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 ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน  ด้านการเมือง การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมี
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพ
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน    
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและทั่วถึง 

- น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน น้ าท่วมขัง 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน น้ า
ไหลไดส้ะดวก 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมาที่
สะดวกและปลอดภยัองค์
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด
เนื่องจากบางเส้นทางเจ้าของ
ที่ดินไม่ให้ความยินยอมให้
ขยาย   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่มี
ปัญหาพื้นท่ีของ
ประชาชนไม่ให้ความ
ยินยอม ประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านเศรษฐกิจ ๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

5) ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน - ด้านสิ่งแวดล้อม - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

2) การบุกรุกทีส่าธารณะ -ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ป่าสาธารณะในเขต 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 

- ที่สาธารณะมี
ขอบเขตที่ชัดเจน 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

3) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
  

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

6. ด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริหาร
การจัดการที่ดี  
 

๑) ความร่วมมือของคนใน
ชุมชน 

- ด้านการพัฒนา 
 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามาก
ยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
เคหะและชุมชน 
การเกษตร 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

สนป./กองคลัง 
สนป./กองคลัง 
สนป./กองคลัง 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานการเกษตร 

ส านักงานปลัดกอง
ช่าง 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง/กองช่าง 
สนป./กองคลัง 

กองคลัง/กองช่าง 
3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การเกษตร 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

สนป./กองคลัง 
กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 

4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

สาธารณสุข 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคมสงเคราะห์ 
งบกลาง 
การักษาความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 

5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การศึกษา 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 

6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
การจัดการ 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
บริหารงานทั่วไป 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

กองช่าง 

กองคลัง/กองช่าง 
กองคลัง/กองช่าง 
สนป./กองคลัง 

รวม 6  ยุทธศาสตร ์ 2  ด้าน 11  แผนงาน - - 

ส่วนที่  3 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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 
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.3 แผนงานการเกษตร 

 
49 
3 
- 

 
10,024,701 

1,500,000 
- 

 
58 
3 
- 

 
12,725,660 

1,500,000 
- 

 
53 
4 
1 

 
9,732,300 
1,516,900 

20,000 

 
6 
5 
2 

 
585,426 

1,670,124 
482,000 

 
3 
3 
3 

 
300,000 

1,500,000 
842,336 

 
169 
18 
6 

 
33,068,087 

7,687,024 
1,044,336 

รวม 52 11,524,701 61 14,225,660 58 11,269,200 13 2,737,550 9 2,642,336 193 41,799,447 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    2.3 แผนงานการเกษตร 

 
2 
1 
- 

 
525,000 
243,800 

- 

 
2 
- 
- 

 
525,000 

- 
- 

 
3 
- 
4 

 
725,000 

- 
120,000 

 
3 
- 
5 

 
725,000 

- 
620,000 

 
3 
- 
4 

 
725,000 

- 
120,000 

 
13 
1 

13 

 
3,225,000 

243,800 
860,000 

รวม 3 768,800 2 525,000 7 845,000 5 1,345,000 8 845,000 8 4,328,800 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    3.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
3 
1 

 
 

30,000 
65,000 

5,000 

 
 

2 
3 
1 

 
 

115,000 
65,000 

5,000 

 
 

2 
2 
1 

 
 

85,000 
45,000 

5,000 

 
 

2 
2 
1 

 
 

85,000 
45,000 

5,000 

 
 
2 
2 
1 

 
 
85,000 
45,000 

5,000 

 
 

10 
12 
5 

 
 

400,000 
265,000 

25,000 
รวม 5 100,000 6 185,000 5 135,000 5 135,000 5 135,000 27 690,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
     4.1 แผนงานสาธารณสุข 
     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     4.4 แผนงานงบกลาง 
     4.4 แผนงานการักษาความสงบภายใน 

 
3 
2 
1 
4 
1 

 
210,000 

35,000 
100,000 

5,769,600 
45,000 

 
3 
3 
1 
4 
1 

 
210,000 

46,000 
100,000 

5,782,800 
10,000 

 
3 
3 
1 
4 
1 

 
200,000 

46,000 
100,000 

6,211,200 
10,000 

 
3 
6 
1 
4 
1 

 
200,000 
156,000 
100,000 

6,211,200 
10,000 

 
3 
6 
1 
4 
1 

 
200,000 
156,000 
100,000 

6,211,200 
10,000 

 
15 
20 
5 

20 
5 

 
1,020,000 

439,000 
500,000 

30,186,000 
85,000 

รวม 11 6,159,600 14 6,148,800 12 6,567,200 15 6,677,200 15 6,677,200 67 32,230,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     5.3 แผนงานการศึกษา 

 
 

1 
1 
5 

 
 

200,000 
21,900 

1,177,672 

 
 

1 
1 
8 

 
 

200,000 
21,900 

1,567,406 

 
 

1 
1 
7 

 
 

200,000 
21,900 

2,196,606 

 
 

1 
1 
6 

 
 

200,000 
21,900 

1,652,606 

 
 

1- 
1 
5 

 
 

200,000 
21,900 

1,552,606 

 
 
5 
5 

31 

 
 

1,000,000 
109,500 

8,146,896 
รวม 7 1,399,572 10 1,567,406 9 2,418,500 8 1,874,506 7 1,774,506 41 9,256,396 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการ
บริหารการจัดการที่ดี 
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 
 

2 
9 
- 

 
 

20,000 
699,000 

- 

 
 

2 
11 
- 

 
 

20,000 
1,028,000 

- 

 
 

2 
8 
3 

 
 

20,000 
986,000 

58,000 

 
 

2 
8 
- 

 
 

20,000 
986,000 

- 

 
 
2 
8 
- 

 
 
20,000 

986,000 
- 

 
 

10 
44 
3 

 
 

1,000,000 
4,685,000 

58,000 
รวม 11 719,000 13 1,048,000 13 1,064,000 10 1,006,000 10 1,006,000 57 4,843,000 

รวมท้ังสิ้น 89 20,671,673 106 23,699,866 102 22,298,900 56 13,775,256 54 13,080,042 407 93,525,737 

แบบ ผ.01 



-45- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

1 โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองป่าไม้ 
– นาเทิง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
460.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,345.50 ลบ.
ม.  

116,300 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองเขียด 
ตาปาด – หนองสีวงค์ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ท่ี 
2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
355.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,038.37 ลบ.
ม.  

88,200 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนดินปรับสันคลอง
ห้วยค า บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 (ช่วงที่ 
7) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
400.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. งานดินตัด 
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
600.00 ลบ.ม. 

46,000 
 

- - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-46- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนดินสายนาเทิง – 
หนองหัวลิง บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
480.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,014 ลบ.ม. 

88,900 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองไฮ 
– ป่าช้า บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
450.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.50 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 1,243.00  
ลบ.ม. 

107,000 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองโป่ 
– หนองสูนย์ บ้านอีปาด  หมู่ท่ี  1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
300.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 96.00  
ตร.ม. 

- 59,600 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-47- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย ท่ีดิน 
นายบุญ โฮม   ชราศรี  – ท่ี ดิ นนาย
สายัณห์  วงศ์ชา 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว 190.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.35 
ม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
199.50 ลบ.ม. 

- - 19,200 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองโป่ 
- หนองยางน้อย บ้านอีปาด  หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. ยาว 136.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 
ม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
136.00 ลบ.ม. 

- - 41,900 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนอง
กระโดน – หนองบักคู (ช่วงท่ี 1)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. ยาว 680.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.30 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 816.00 
ลบ.ม. 

- - 68,400 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-48- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนอง
เห็บ - ดงส้มป่อย  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ ท่ี  
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
1,750.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.40 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 2,250.00   
ลบ.ม. 

- - 203,100 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองตา
แกว – หัวทุ่ง  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. ยาว 136.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 
ม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
136.00 ลบ.ม. 

- - 10,600 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านสูง - 
หนองสีวงค์  (ช่วงท่ี 2) บ้านทุ่งมั่ง  หมู่
ท่ี  2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว 380.00 ม. 
ถมดินเฉลี่ย 0.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 570.00 
ลบ.ม. 

- - 52,200 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-49- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายหนองตอ - หนองอะเลา  บ้าน    
ทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว 1,400.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
210.00 ลบ.ม. 

- - 256,500 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองผัก
กะเดียง - หนองแร้ง บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว  470.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 
ม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
564.00 ลบ.ม. 

- - - 44,100 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองบัก
คู – หนองผอก  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. ยาว 680.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.30 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 816.00 
ลบ.ม. 

- - 68,400 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-50- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางล้อ - 
หนองไฮ บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี  3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว 820.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 
– 0.70 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 1,476.00    
ลบ.ม. 

- - 121,000 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนดินสายป่าช้า - 
ห้วยค า บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี  3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว 417.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 
หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 750.60 
ลบ.ม. 

- - 63,900 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนดินสายโรงเรียน
ใหม่ - หนองอั้น บ้านหนองไฮ หมู่ ท่ี 
3,5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว 850.00 ม. 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 
ม. หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 
765.00 ลบ.ม. 

- - 66,800 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-51- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายอีปาด - โนนปอ บ้านอีปาด หมู่ท่ี  
1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
300.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 96.00 
ลบ.ม. 

100,400 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายอีปาด - ลิ้นฟ้า บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 
(ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
1,000.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 320.00  
ลบ.ม. 

330,400 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก
สายอีปาด – หนองน้ าเต้า บ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1 (ช่วงท่ี  2)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
410.00 ม. กว้าง 
3.50 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 114.80  
ลบ.ม. 

118,500 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-52- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ดอนปู่ตา – หนองบักเฒ่า บ้านอีปาด  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
790.00 ม. กว้าง 
3.50 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
221.20 ลบ.ม.  

228,400 - - -  ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย 
อีปาด – หนองอะลาง บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
1,000.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
320.00 ลบ.ม. 

330,400 - - -  ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หลังเมรุ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
518.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
124.32 ลบ.ม.  

128,300 - - -  ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-53- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 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) 

25 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองตาแกว – หัวทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
1,056.00 ม. กว้าง 
2.50 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
211.20 ลบ.ม.  

218,000 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองตอ – สงป่าบาก  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ ท่ี 
2,4 (ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 520 
ม. กว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.08 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 124.80 ลบ.ม. 

128,870 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านสูง – พันล า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 (ช่วง
ท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
500.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมี
ประมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 160.00 ลบ.ม.  

131,700 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-54- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
บ้านน้อย – หนองเหม้า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่ างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
697.00 ม. กว้าง 
3.50 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
195.16 ลบม. 

201,530 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านสูง – หนองบก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
600.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
144.00 ลบ.ม.  

148,700 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย 
นาเทิง – หนองแฝก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 520 
ม. กว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.08 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 124.80 ลบ.ม.  

237,500 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-55- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
สายดอนละโฮ – หนองหว้า บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
900.00 ม. กว้าง 
2.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
144.00 ลบ.ม.  

152,500 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
โรงเรียนใหม่ – หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่
ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
700.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.00  ลบ.ม. 

173,400 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยค า บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 (ช่วง
ท่ี 1) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
500.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
120.00 ลบ.ม. 

123,900 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-56- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองอีเฒ่า – หนองตาแกว บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
150.00 ม. กว้าง 
3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.08 ม. หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 36 
ลบ.ม. 

37,100 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ – บ้านทุ่ง  บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี  
3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 700.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 140.00 ลบ.ม. 

156,700 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายหนองไฮ - ป่าช้าพระ บ้านหนองไฮ  
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 700.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 105.00 ลบ.ม. 

117,500 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-57- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองเล้า - บ้านสูง บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,200.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 180.00 ลบ.ม. 

201,500 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยค า บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี  3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 500.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 62.50 ลบ.ม. 

69,900 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
รอบดอนปู่ตาบ้านหนองไฮ หมู่ท่ี  3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,100.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 165.00 ลบ.ม. 

184,701 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-58- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  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) 

40 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองแวง - ดงส้มป่อย บ้านหนองไฮ     
หมู่ท่ี 3,5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,400.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 210.00 ลบ.ม. 

235,100 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองเล้า - หนองยางน้อย บ้านอีปาด    
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,250.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 187.50 ลบ.ม. 

209,900 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
ดอนกอยดินกี่ บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,300.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 260.00 ลบ.ม. 

291,100 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-59- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

43 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุ่ง
มั่ง - หนองแวง (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,200.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 240.00 ลบ.ม. 

269,700 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านน้อย - นาเทิง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 695.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 139.00 ลบ.ม. 

155,600 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคุกสาย
หนองเหม้า - หนองถ่ม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 900.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 157.50 ลบ.ม. 

190,400 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-60- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

46 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุกสายหนองสองห้อง - หนองแวง บ้าน
ทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 900.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 157.50 ลบ.ม. 

176,300 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุ่ง
มั่ง - หนองอีหีน  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,200.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 210.00 ลบ.ม. 

235,100 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

48 ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านสูง - หนอง
บก บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 500.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

83,900 - - - - ร้อยละ 70 
ผูใ้ช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-61- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

49 โครงการซ่อมแซมถนนดินสายอีปาด - 
หนองฮวก บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 
300.00 ม. กว้าง 
4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 
ม. หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 702.00 
ลบ.ม. 

60,600 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - นาขุ่ม บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,400.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 210.00 ลบ.ม. 

- 235,100 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกสายหนองไฮ – หนองแร้ง บ้านหนอง
ไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 900.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 135.00 ลบ.ม. 

- 151,100 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-62- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

52 โครงการซ่อมแซมถนนดินสายอีปาด - 
หนองฮวก บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 900.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมน้่อยกว่า 112.50 
ลบ.ม. 

- 125,900 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - นาขุ่ม บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 410.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 51.25 ลบ.
ม. 

- 57,300 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกสายหนองไฮ – หนองแร้ง บ้านหนอง
ไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 140.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 21.00 ลบ.
ม. 

- 23,300 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-63- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
หนองแต้ - พันล า บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 600.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 90.00   
ลบ.ม. 

- 102,800 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองสิม - สวนป่า บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 740.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 111.00 
ลบ.ม. 

- 126,100 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองแคน - หนองไฮ่บูด บ้านอีปาด      
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,100.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 192.50 
ลบ.ม. 

- 215,500 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-64- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 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) 

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
อีปาด - หนองแวง  บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,100.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 192.50 
ลบ.ม. 

- 223,900 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย  
ทุ่งมั่ง - สิ้นฟ้า  ช่วงท่ี  3  บ้านทุ่งมั่ง     
หมู่ท่ี  2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 740.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 111.00 
ลบ.ม. 

- 240,500 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุ่ง
มั่ง - พันล า (ช่วงท่ี 4) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,100.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 192.50 
ลบ.ม. 

- 218,300 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-65- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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 
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย
ทุ่งมั่ง - หนองขาม (ช่วงท่ี 1) บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 
1,000.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 150.00 ลบ.ม. 

- 169,400 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองยาง - หนองเห็บ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,000.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 150.00 
ลบ.ม. 

- 167,900 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
บ้านสูง - พันล า (ช่วงท่ี 4) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 920.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 138.00 
ลบ.ม. 

- 209,800 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-66- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

64 ปรับปรุงถนนดินสายรอบดอนป่าช้า บ้าน
ทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 580.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,160.00 
ลบ.ม. 

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

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

65 โครงการผนังกั้นคอนกรีตสายทุ่งมั่ง -   
หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  72.00 ม. 

- 49,700 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

66 ปรับปรุงถนนดินสายหนองสีเต้า –      
หนองผอก บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 595.00 
ม. ผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 446.25   
ลบ.ม. 

- 41,500 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-67- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

67 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายอีปาด - 
โนนปอ บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 100.00 ลบ.ม. 

- 113,900 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายอีปาด – 
ดอนอีเหี่ยน  บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 90.00 ลบ.ม. 

- 141,300 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสาย
อีปาด - หนองหวาย บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 500.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 110.00 
ลบ.ม. 

- 125,000 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-68- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

70 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนอง
กระโดน - หนองบักคู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 90.00 
ม. สูงเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 216.00    
ลบ.ม. 

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

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย
หนองยาง - หนองเห็บ (ช่วงท่ี 2) บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 
1,350.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 202.50 ลบ.ม. 

- 227,800 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
หนองไฮ - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 
3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 700.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 87.50  
ลบ.ม. 

- 97,100 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-69- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยทุธศาสตร์ 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) 

73 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ดอนละโฮ - บ้านทุ่ง บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 
3,5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 
1,300.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 162.50  ลบ.ม. 

- 183,300 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน
คลุก สายสันคลองห้วยค า (ช่วงท่ี 4) บ้าน
หนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 940.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 141.00 
ลบ.ม. 

- 156,900 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

75 โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต บ้าน
หนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 จ านวน 10 จุด 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง 
135.40 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 363.60 ตร.
ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.00 ม. 

- 248,200 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-70- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

76 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย 
นาค าใหญ่ทางเชื่อมป่าข่า  บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 665.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 83.13      
ลบ.ม. 

- 92,300 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

77 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย
หนองไฮ - บ้านทุ่ง  (ช่วงท่ี 3) บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งกว้าง 3.50 ม. 
ระยะทางยาว 715.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 125.13    
ลบ.ม. 

- 145,100 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย 
ทุ่งมั่ง - หนองอีข่า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 740.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 111.00  
ลบ.ม. 

- 126,100 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-71- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

79 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายรอบดอนปู่ตาบ้านอีปาด 
ช่วงท่ี 1 (ด้านทิศตะวันออก)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง  
500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า 
75.00      ลบ.ม. 

- 90,900 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก  สายอีปาด - วัดเก่า บ้านอี
ปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง
ยาว 380.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 66.50    ลบ.ม. 

- 73,800 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสาย หนองไฮ - ห้วยค า 
บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

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 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-72- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

82 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายสันคลองห้วยค า      
(ช่วงท่ี 3)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภยั 

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 2.50 
ม. ระยะทางยาว 1,340.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 167.50 
ลบ.ม 

- - 188,500 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุก  (สายทางหนอง 
สีเตา้ - หนองผอก) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง 2.30 ม. ยาว 590.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 67.85 ลบ.ม. 

- - 76,300 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายรอบดอนป่าช้า บ้าน
หนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

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 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-73- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  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) 

85 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุกสายทางอีปาด - 
ทุ่งมั่ง  บ้านอีปาด  หมู่ท่ี  1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
90.00 ลบ.ม. 

- - 103,600 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก (สายรอบตลาดรอบใน) 
บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
60.00 ลบ.ม. 

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

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายทางอีปาด - หนองอะ
ลาง (ช่วงท่ี  2) บ้าน  อีปาด หมู่
ท่ี  1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
67.50 ลบ.ม. 

- - 75,400 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-74- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

88 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุก (สายทางอีปาด - 
ดอนกอยดินกี่ ช่วงท่ี 3)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง 2.50 ม. ยาว 290.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 36.25 ลบ.ม. 

- - 44,700 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายอีปาด - หนองม่วง (ช่วง
ท่ี 1) บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
100.00 ลบ.ม. 

- - 114,800 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุก (สายทางอีปาด - 
หนองขี้ยาง) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,125.00 
ม.  หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.75 ลบ.ม. 

- - 192,700 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



75- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

91 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุก (สายทางทุ่งมั่ง - 
ลิ้นฟ้า ช่วงท่ี 2)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 
ม.  หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
200.00 ลบ.ม. 

- - 227,900 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

92 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุก (สายทางท่ังมั่ง - 
บ้านทุ่ง ช่วงท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000.00 
ม.  หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
150.00 ลบ.ม. 

- - 174,300 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก สายรอบดอนป่าช้าบ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
560.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
84.00 ลบ.ม. 

- 93,300 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-76- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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) 

94 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงหินคลุกสายบ้านสูง – 
หนองฮู บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี  2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
325.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
48.75 ลบ.ม. 

- - 54,500 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุกสายทุ่งมั่ง - บ้าน
ทัน  (ช่วงท่ี 2) บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
กว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 160.00  
ลบ.ม. 

- - 196,300 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก สายท่ีดินนายสวัสดิ์  ชารี – 
นาง   หนูพิศ  แจ้งนาม บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 
240.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
30.00 ลบ.ม. 

- 34,700 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-77- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  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) 

97 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายหนองสระคาม - หนอง
แต้ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,360.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 170.00 ลบ.ม 

- - 200,900 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายหนองป่าไม้ - นาเทิง 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 
350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
43.75 ลบ.ม. 

- 48,500 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

99 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายสงป่าบาก – หนองตอ 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
614.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
92.10 ลบ.ม. 

- 106,600 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-78- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

100 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายหนองยาง - หนองเห็บ
(ช่วงท่ี 3)  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 
2,4   

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
97.50 ลบ.ม. 

- - 112,000 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

101 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายหนองไฮ - ทางเชื่อมป่า
ข่า บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.5 ม. ยาว 
665.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
83.12 ลบ.ม. 

- - 95,900 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

102 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายดอนละโฮ - หนองหว้า 
(ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 
580.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
72.50 ลบ.ม. 

- - 81,500 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-79- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 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) 

103 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม
โดยการลงหินคลุก (สายนาเทิง - 
หนองหัวลิง)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 2.20 ม. ยาว 
480.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 52.80 
ลบ.ม. 

- - 58,900 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

104 โครงการปรับปรุงถนนดินสายสัน
คลองห้วยค า (ช่วงท่ี 8) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ดิน
ตัดเฉลี่ย 0.40 ม. ระยะทาง
ยาว 370.00 ม. หรือมี
ปริมาตรดินตัดไม่น้อยกว่า 
444.00 ลบ.ม. 

- - 21,200 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

105 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุกสายหนองไฮ – ทุ่ง
มั่ง บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 100.00 
ลบ.ม. 

- - 114,800 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-80- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

106 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกสายรอบดอนป่าช้า (รอบ
นอก) บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

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

- - 75,400 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุก (สาย  รร.ใหม่ - 
ดงประสงค์) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 
530.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 79.50 ลบ.ม. 

- - 89,400 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดย
การลงหินคลุก (สายหนองอีเฒ่า 
- หนองตาแกว ช่วงท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 2.50 ม. ยาว 
160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. 

- - 22,500 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-81- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

109 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
สายหนองไฮ - โรงเรียนใหม่ บ้านหนอง
ไฮ  หมู่ท่ี  3,5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 2.5 ม. ยาว 
250.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 31.25 
ลบ.ม. 

- - 34,900 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลง
หินคลุก (สายทุ่งมั่ง - ทางล้อ - ป่าช้า) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ย
แต่งกว้าง 2.50 ม. ยาว 
400.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 50.00 
ลบ.ม. 

- - 55,700 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
ยาว) สายทางรอบดอนปู่ตาบ้านทุ่งมั่ง 
(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 285.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,140.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00 ม. 

- 617,000 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-82- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
ยาว) สายทางหนองไฮ – นาค าใหญ่ 
บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5  

เพือ่ให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 360.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,440.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 ม. 

- 771,900 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
ยาว) สายทางบ้านทุ่งมั่ง - โรงเรียน
ประสานมิตรวิทยา บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 297.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,188.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 ม. 

- 639,000 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
ยาว) สายทางอีปาด - ลิ้นฟ้า บ้าน     
อีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 205.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,025.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 ม. 

- 566,430 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-83- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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) 

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งมั่ง - โรงเรียนประสานมิตร
วิทยา  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 200.00 
ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

384,600 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองไฮ - เมรุ บ้าน
หนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดความยาว 100.00 
ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. 

154,200 - - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (แบบมี
รอยต่อยาว) สายทางอีปาด - ลิ้นฟ้า 
(ช่วงท่ี 2) บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

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

- 566,430 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-84- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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) 

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
ยาว) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 (สายทาง
บ้านทุ่งมั่ง – พันล า) (บ้านครูไพ) ช่วงที่ 
1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทาง 308.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 924.00    
ตร.ม. 

- 500,000 500,000 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งมั่ง – บ้านทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ท่ี 2,4 (ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 16.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 64.00    ตร.ม. 

- 42,100 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
ยาว) บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 สายทาง      
อีปาด – ดอนกอยดินกี่ ช่วงท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 233.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 932.00    
ตร.ม. 

- 500,000 500,000
- 

- - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-85- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางข้างโรงเรียนประสาน
มิตรวิทยา ฝั่งตะวันออก) บ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 263.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,052.00    ตร.ม. 

- - - 565,000 - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอีปาด หมู่ท่ี 
1 (จ านวน 2 จุด) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

จุดที่ 1 บ้านนายสมหวัง    
สุรวิทย ์– บ้านนางค าภา  
จันทรัตน์  
จุดที่ 2 ซอยข้างบ้านนาย
พรม   ชราศรี 
ปริมาณงานรวม 2 จุด ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว
รวม 136.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 408.00 ตร.ม. 

- - 239,800 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สาย
ทางทุ่งมั่ง - รร.ประสานมิตรวิทยา ช่วง
ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 200.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800.00    ตร.ม. 

- - 429,700
- 

- - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

-86- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่
มีรอยต่อยาว) บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 
3,5 สายทางบ้านหนองไฮ - นาค า
ใหญ่ ช่วงท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 233.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 932.00    ตร.ม. 

- 500,000 500,000 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

125 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

(สายบ้านนายเท่ียม        
ศรีสุธรรม - บ้านนายเชิด  
อริพงศ์) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 202.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือ
พื้นท่ีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 808.00 ตร.ม. 

- 305,000 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

126 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต สายหน้าท่ีท าการ อบต.  
อีปาด 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 495.00 ม. หนา 
0.04 ม. หรือพื้นท่ีจาราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า  
2,475.00  ตร.ม. 

- 756,000 - - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-87- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

127 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 2,4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 106.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 800.00    ตร.ม. 

- - 244,000 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

128 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

จ านวน 4 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 160.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือ
พื้นท่ีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 65.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือ
พื้นท่ีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 325.00 ตร.ม. 

- - 565,000 - - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-88- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

   ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 77.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือ
พื้นท่ีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 385.00 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 4 ผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ยาว 68.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือ
พื้นท่ีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่
น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
-89- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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) 

129 โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับเกรดวัชพืชบริเวณ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
21,000 ตร.ม. 
(รายละเอียด
เส้นทางตามการ
ส ารวจของ อบต.) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรไป
มามีความ
พึงพอใจ
มาก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

130 โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อปรับเกรดวัชพืชบริเวณ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
21,000 ตร.ม. 
(รายละเอียด
เส้นทางตามการ
ส ารวจของ อบต.) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรไป
มามีความ
พึงพอใจ
มาก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

131 โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อปรับเกรดวัชพืชบริเวณ
ไหล่ทางให้เรียบร้อย
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
21,000 ตร.ม. 
(รายละเอียด
เส้นทางตามการ
ส ารวจของ อบต.) 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ผู้สัญจรไป
มามีความ
พึงพอใจ
มาก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-90- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

132 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
อีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้
สะดวกลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน 4 จุด  
ความยาวรวม
279.00 ม.  

279,500 
  

 

- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
ทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้
สะดวกลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน 7 จุด  
ความยาวรวม 
500.00 ม. 

517,200 
  

- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
หนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้
สะดวกลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน 5 จุด 
ความยาวรวม 
434.40 ม. 

465,100 
  

- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-91- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

135 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดตะแกรง บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน  2 จุด ความ
ยาวรวม 23.00 ม.  

67,000 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดตะแกรง บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน 15 จุด 
ความยาวรวม  
158.50 ม. 

515,500 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ า บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดรางราย
บายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถนนได้รับความปลอดภัย 

ขนาดความยาวรวม 
243.70 ม. 

359,100 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิม
มากขึ้ น 

กองช่าง 

138 ฝาปิดตะแกรงรางระบายน้ า บ้าน     
อีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดราง
ระบายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถิ่นได้รับความปลอดภัย 

จ านวน 3 จุด ปริมาณ
งานยาวรวม 214.50 
ม. 

288,300 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

139 ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า
บ้านอีปาด (จ านวน 4 จุด) 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดราง
ระบายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถิ่นได้รับความปลอดภัย 

จ านวน 4 จุด ยาวรวม 
124.00 ม. 

- 103,400 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-92- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

140 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้านหนองไฮ  หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน 4 จุด ปริมาณงาน 
ยาวรวม 308.50 ม.  

685,400 - - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน  3  จุด 
ปริมาณงานยาวรวม  
291.00  ม. 

- 364,800 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดรางราย
บายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถนนได้รับความปลอดภัย 

จ านวน 2 จุด ยาวรวม 
130.50 ม. 

- 356,300 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

143 ฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,4 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดราง
ระบายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถิ่นได้รับความปลอดภัย 

จ านวน 4 จุด ปริมาณงาน
ยาวรวม 232.00 ม. 

- 262,300 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

144 ฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านทุ่งมั่ง หมู่
ท่ี 2,4 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดราง
ระบายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถิ่นได้รับความปลอดภัย 

จ านวน 2 จุด ปริมาณงาน
ยาวรวม 112.00 ม. 

- 126,600 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-93- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

145 จัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ า บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 
(จ านวน 8 จุด) 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

จ านวน 8 จุด ยาวรวม 
462.50 ม.  

- 477,900 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

146 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปริมาณงานยาวรวม  
84.00 ม. 

- 138,700 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก (จ านวน 2 จุด) 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดรางราย
บายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถนนได้รับความปลอดภัย 

ปริมาณงานยาวรวม  
128.50 ม. 

- - 306,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ท่ี 2,4 (จ านวน 2 จุด) 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดราง
ระบายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถิ่นได้รับความปลอดภัย 

จ านวน 2 จุด ปริมาณงาน
ยาวรวม 208.00 ม. 

- - 498,100 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 
3,5 (จ านวน 3 จุด) 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดราง
ระบายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถิ่นได้รับความปลอดภัย 

จ านวน 3 จุด ปริมาณงาน
ยาวรวม 159.50 ม. 

- - 313,900 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



-94- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

150 โครงการจัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ าบ้านอีปาด (จ านวน 
4 จุด) 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปริมาณงานยาวรวม 
218.00 ม.  

- - 279,900 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

151 โครงการจัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้สะดวก
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปริมาณงานยาวรวม  
170.00 ม. 

- - 179,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

น้าไหลสะดวก
ขึ้นปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

152 โครงการจัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ าบ้านหนองไฮ 
(จ านวน 5 จุด) 

เพื่อท าฝาตะแกรงปิดรางราย
บายน้ าข้างถนนท าให้
ประชาชนท่ีสัญจรไปมาบน
ท้องถนนได้รับความปลอดภัย 

ปริมาณงานยาวรวม  
303.90 ม. 

- - 368,600 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

153 อุดหนุนคณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 2,4   

เพื่อเปลี่ยนระบบวางท่อจ่าย
น้ าประปาใหม่ท้ังหมด
เนื่องจากของเดิมใช้มานานท า
ให้เกิดสนิมและคราบสกปรก
อุดตันภายในท่อเกิดปัญหาน้ า
สกปรกและไหลไม่สะดวก 

ปริมาณงานยาวรวม 
6,620 ม. 

- - 990,300 - - ร้อยละ 80 
ประชาชน
มีความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
การบริการท่ีดีมี
น้ าสะอาดใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-95- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้
สะดวกลดปัญหาผิวถนน
ช ารุด ถนนขาด จากกรณีน้ า
ไหลผ่านในฤดูฝนการสัญจร
ไปสะดวกและปลอดภัย 

จ านวน 6 จุด 
จุดที่ 1 ถนนสาย 
อีปาด – หนองยาง บ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1 
ขนาดท่อที่ปริมาณน้ าไหล 
0.60 ม. ความยาว 8.00 ม.  
จุดที่ 2,3 ถนนสาย 
อีปาด – หนองแต้ บ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1 
ขนาดท่อที่ปริมาณน้ าไหล 
0.60 ม. ความยาว 12.00 
ม.  
จุดที่ 4 ถนนสายทุ่งมั่ง – 
หนองอีหีน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 ขนาดท่อที่ปริมาณน้ าไหล 
0.60 ม. ความยาว 6.00 ม. 
 

37,300 - - - - ร้อยละ 70 
ของผู้ใช้ถนน
มีความพึง
พอใจมาก 

สามารถลด
ปัญหาผิว
ถนนช ารุด
ถนนขาดได้
เป็นอย่างดี 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-96- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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) 

ผลทีค่าด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 (ต่อ)  จุดที่ 5,6 ถนนสายทุ่งมั่ง 
– หนองแวง บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 ขนาดท่อที่
ปริมาณน้ าไหล 0.60 ม. 
ความยาว 12.00 ม. 

        

155 วางท่อระบายน้ าสายสันคลองห้วยค า
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5  

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้
สะดวกขึ้น 

งานวางท่อระบายน้ า
ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว
รวม 28.00 ม. 

97,500 - - - - ด าเนินการได้
แล้วเสร็จร้อย
ละ 95 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

156 วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมถมดิน
หลังท่อ สายสันคลองห้วยค า บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

เพื่อให้มีทางน้ าไหลได้
สะดวกขึ้น 

จ านวน 3 จุด 
(รายละเอียดตามที่ อบต.
อีปาดก าหนด) 

- - - 201,326 - ด าเนินการได้
แล้วเสร็จร้อย
ละ 95 

น้ าไหลสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

157 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
ถมดินหลังท่อ สายสันคลองหนองอี
จันทร์ 

เพื่อท าเป็นทางข้าม
สัญจรไปมาระหวา่ง
สองฝ่ังคลองได้
สะดวก 

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

- - 66,900 - - ด าเนินการได้
แล้วเสร็จร้อย
ละ 95 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ข้ามไปมาทั่ง
สองฝ่ังคลอง
ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

158 อุดหนุนคณะกรรมการประปาหมู่บา้น  
บ้านหนองไฮ  หมู่ที ่3,5 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าที่สะอาดมีคุณภาพ
และเพียงพอ 

ขุดเจาะระบบประปา
บาดาล  จ านวน 1 แห่ง 

- - - 40,000 - ด าเนินการได้
แล้วเสร็จร้อย
ละ 95 

มีน้ าสะอาด
และเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 158  โครงการ   10,024,701 12,725,660 9,732,300 585,426 300,000    

 

แบบ ผ.02 



-97- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งป้ายจราจรบนถนนสายอีปาด - 
หนองไฮ บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือน
ผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความ
ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

จ านวน  1  ป้าย - - - 11,875 - ลดการเกิด
อุบัติเหตุใน
การใช้รถใช้
ถนนได้ดีขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 ติดตั้งป้ายบอกทางบ้านหนองไฮ  หมู่
ท่ี 3,5  (จ านวน 3 ป้าย)  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

จ านวน 3 ป้าย - - 16,900 - - ติดตั้งได้แล้ว
เสร็จร้อยละ
ร้อย 

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
เขตชุมชนต าบลอีปาด 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ตามแยก  ตามจุด
เสี่ยงภายในเขตต าบล
อีปาด หมู่ท่ี 1 - 5 

- - - 158,249 - ติดตั้งได้ครบ
ตามการ
ส ารวจร้อย
ละ 90 

ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-98- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 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) 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านอีปาด หมู่ท่ี 
1 

เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีบ้านอีปาด หมู่
ท่ี 1 มีไฟฟ้าเพื่อใช้
ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจ านวน 
1 สาย 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
ผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความพึง
พอใจมาก 

เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทุนในการ
ผลิตได้ 

กองช่าง 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ท่ี 
2,4 

เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีบ้านทุ่งมั่ง หมู่
ท่ี 2,4 มีไฟฟ้าเพื่อ
ใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง และลด
ภาระค่าใช้จ่าย 

ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจ านวน 
1 สาย 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
ผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความพึง
พอใจมาก 

เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทุนในการ
ผลิตได้ 

กองช่าง 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอกันทรารมย์ เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีบ้านหนองไฮ 
หมู่ท่ี 3,5 มีไฟฟ้า
เพื่อใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง และลด
ภาระค่าใช้จ่าย 

ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจ านวน 
1 สาย 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
ผู้ใช้ไฟฟ้ามี
ความพึง
พอใจมาก 

เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทุนในการ
ผลิตได้ 

กองช่าง 

รวม   6  โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,516,900 1,670,124 1,500,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 



-99- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

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 โครงการปรับปรุงขุดลอกหนอง
แคนน้อย บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
เดิมท่ีตื้นเขินให้สามาร
กักเก็บน้ าไว้ได้ 

จ านวน  1  แห่ง - - - 462,000 - ร้อยละ 80 
ของหนองน้ า
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
สาธารณะไว้
ส าหรับใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงขุดลอกหนอง
ไฮ บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ า
เดิมท่ีตื้นเขินให้สามาร
กักเก็บน้ าไว้ได้ 

จ านวน  1  แห่ง - - - - 422,336 ร้อยละ 80 
ของหนองน้ า
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
สาธารณะไว้
ส าหรับใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงขุดลอกหนอง
หัวลิงพร้อมวางท่อระบายน้ า
จ านวน 3 จุด บ้านหนองไฮ หมู่
ท่ี 3,5 

เพือ่ปรับปรุงแหล่งน้ า
เดิมท่ีตื้นเขินให้สามาร
กักเก็บน้ าไว้ได้ 

จ านวน  1  แห่ง - - - - 400,000 ร้อยละ 80 
ของหนองน้ า
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ า
สาธารณะไว้
ส าหรับใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 

4 โครงการจัดหาและปล่อยพันธ์
ปลาในแหล่งน้ าสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งจับสัตว์น้ าเพ่ือ
การบริโภค 

จ านวน  
50,000  ตัว 

- - 20,000 20,000 20,000 จัดหาพันธุ์
ปลาได้ร้อย
ละ 90 ของ
เป้าหมาย 

มีแหล่งจับสัตว์
น้ าเพ่ืการบริ
โภคอย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม   4  โครงการ - - - - 20,000 482000 842,000 - - - 
 

แบบ ผ.02 



-100- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
แหล่งเงินทุนในการกู้ยืม 

จ านวน 6 กลุ่ม 500,000 
 

500,000 500,000 500,000 50,000 ร้อยละ 80 
กลุ่มอาชีพมี
ความพึง
พอใจมาก 

กลุ่มอาชีพมี
แหล่งกู้ยืม
ปลอดดอกเบี้ย 
ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่ม
บุคคลท่ัวไป 

เพื่อฝึกอาชีพให้กับ
บุคคลท่ัวไปท่ีมีความ
สนใจ 

จ านวน 50 คน 25,000 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80  
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจมาก 

ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม
ส า ม า ร ถ น า
ความรู้ ท่ี ได้ ไป
ประกอบอาชีพ
เสริมได ้

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

3 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรทฤษฏีใหม่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรให้ปฏิบัติตน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน  100  คน - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจมาก 

เกษตรกร
สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับ
มาปรับใช้กับ
ตนเองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 525,000 525,000 725,000 725,000 725,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-101- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 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 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาด
ลานค้าชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 

เพื่อเป็นการปรับปรุง/
ต่อเติมอาคารตลาดลาน
ค้าชุมชนท่ีได้รับความ
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติให้กลับมาใช้
งานได้ตามปกติ 

จ านวน  1  หลัง 243,800 
 

- - - - ปรับปรุง/ต่อ
เติมแล้วเสร็จ
ตาม
เป้าหมาย 

พ่อค้า
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
ตลาดลานค้า
ชุมชนในการซ้ือ
ขายสินค้าเพื่อ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 243,800 - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-102- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานการเกษตร 

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 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรชุมชน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ผลผลิตทางการเกษตร
ในด้านการแปรรูปโดย
การตากแห้งของคนใน
ชุมชน 

ขนาดลานกว้าง  
20.00 ม. ยาว 
50.00 ม. หนา 
0.12 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,000  
ตร.ม. 

- 
 

- - 500,000 - ร้อยละ 80 
เกษตรกรที่ใช้
บริการมี
ความพึง
พอใจมาก
ท่ีสุด 

เกษตรกรใน
ชุมชนมีสถานท่ี
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร
ท่ีต้องการแปร
รูปโดยการตาก
แห้งก่อน
จ าหน่าย 

กองช่าง 

2 โครงการโรงเรียนเกษตรกร “การ
จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลอีปาด 
(คจช.) ม.1-5 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีความรู้ใน
ด้านการจัดการกับ
ศัตรูพืชอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

เกษตรกรจ านวน 50 
ครัวเรือน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก 

เกษตรกรใช้
สารเคมีลดลง
ส่งผลให้เกิด
ความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดต้ังการเกษตรแปลงใหญ่  
แปลงใหญ่พริก ม.1 - 5 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรที่ปลูกพริก
เป็นพืชเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพ 

เกษตรกรจ านวน 30 
ครัวเรือน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก 

เกษตรกรปลูก
พริกได้มี
คุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-103- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว 
หมู่ท่ี 1 - 5 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืช
ตระกูลถั่วเพ่ือเป็นการ
บ ารุงรักษาหน้าดิน 

เกษตรกรจ านวน 50 
ครัวเรือน 

- 
 

- 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก 

เกษตรกรใช้
สารเคมีลดลง
ส่งผลให้เกิด
ความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมการผสมปุ๋ยใช้เอง
เพื่อลดต้นทุนการผลิต  หมู่ท่ี 1-5 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีความรู้ใน
ด้านการผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

เกษตรกรจ านวน 50 
ครัวเรือน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก 

เกษตรกรใช้
สารเคมีลดลง
ส่งผลให้เกิด
ความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 5  โครงการ - - - - 120,000 620,000 120,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-104- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  ส่งสุขสู่
ชุมชน 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในครัวเรือน  และลด
ปัญหาน้ าท่วมขังตามจุด
ต่าง ๆ ในเขตชุมชน 

ครัวเรือนต้นแบบ 
จ านวน 30 ครัวเรือน 

- 
 

30,000 - - - ร้อยละ 20 
ของปัญหาน้ า
ท่วมขังท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

ครัวเรือนและ
ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม
ท่ีดีขึ้น  รักษา
สมดุลตาม
ธรรมชาติได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบาย
น้ าภายในเขตต าบลอีปาด 

เพื่อเป็นการรักษาความ
สะอาดคูคลอง ระบาย
น้ าภายในเขตชุมชนให้
น้ าไหลได้สะดวกขึ้น 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - 55,000 55,000 55,000 55,000 ปริมาณน้ า
ท่วมขังในเขต
ชุมชนลดลง 

ปัญหาน้ าท่วม
ขังในเขตชุมชน
สามารถระบาน
น้ าได้เร็วขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะและ
ปรับปรุงพื้นท่ีท้ิงขยะ 

เพื่อลดการปลดปล่อย
สารปนเปื้อนจาก
สถานท่ีก าจัดมูลฝอย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

จ านวน 1 ครั้งต่อปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ด าเนินการได้
ร้อยละ  50 
ของจ านวน
ครั้งต่อปี 

สภาพแวดล้อม
โดยรอบได้รับ
ผลกระทบจาก
มูลฝอยน้อย
ท่ีสุด 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 30,000 115,000 85,000 85,000 85,000 - - - 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-105- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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 โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายใน
เขตต าบลอีปาด 

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ 

พัฒนาหมู่บ้าน 
จ านวน 5 หมู่ 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจ 

ร่องระบายน้ า
ได้รับการ
พัฒนา หมู่บ้าน
สะอาดลดการ
เกิดโรคติดต่อ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการ มองไป ไร้ขยะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักการจัดการขยะให้ถูกวิธี และ
ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ 

จ านวน 300 คน 20,000 20,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง
พอใจมาก  

ชุมชนสะอาด 
ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดีใน
การรักษา
สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบล
อีปาด  (ป้ายบอกทาง) 

เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็น
ระเบียบภายในชุมชน ท าให้ผู้ท่ี
สัญจรไป-มา สะดวกต่อการ
เดินทาง 

ติดตั้งป้ายบอกทาง 
ป้ายคุ้ม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก 

ชุมชนเป็น
ระเบียบ
สวยงาม การ
สัญจรไป-มา
ได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 65,000 65,000 45,000 45,000 45,000 - - - 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-106- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 แผนงานเกษตร 

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 โครงการรักน้ า รักษ์ป่า รักษ์
แผ่นดิน 

เพื่อให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ  
100  คน 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
สร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ให้กับชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-107- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณะสุข 
  4.1 แผนงานสาธารณสุข 

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 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 

จัดซ้ือวัคซีน ยา
คุมก าเนิด พร้อม
อุปกรณ์ประมาณ 
500 ชุด 

30,000 
  

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของสุนัขและ
แมวท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน 

ไม่มีโรคพิษสุนัข
บ้าภายในเขต
ต าบลอีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

รณรงค์อย่างน้อย 1 
ครั้ง และจัดซ้ือ
ทรายอะเบท น้ ายา
พ่นหมอกควัน 

80,000 
  

80,000 70,000 70,000 70,000 โรคไข้เลือด 
ออกลดลง 
ร้อยละ 70  

ไข้เลือดออก
ลดลง 
ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษา 
พยาบาล 

ส านักงาน
ปลัด 

3 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพ
และสุขอนามัยให้กับคนในชุมชน 

จัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กายจ านวน 5 ชุด
สถานท่ีติดตั้งบ้าน
หนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุดหนุน
โครงการได้
ร้อยละร้อย 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันการเกิด
โรคได้ดี 

คณะกรรม 
การหมู่บ้าน
ภายในเขต
ต าบลอีปาด 

รวม 3  โครงการ - - 210,000 210,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-108- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.2 แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 

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 โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

จ านวน 50 คน - - - 20,000 20,000 
ร้อยละ 80 
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก 

สตรีในเขต
ต าบลอีปาดมี
ทักษะการ
ด าเนินชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลอีปาด 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดีขึ้น จ านวน 50 คน - - - 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดีขึ้น 
ท้ังทางด้าน
ร่างกาย และ
จิตใจ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพ
กาย ของเด็กวัยเรียน 

เพื่อให้เด็กในวัยเรียนมี
สุขภาพจิต สุขภาพกายทีดี 
ส่งผลดีการการพัฒนาตนเอง 

จ านวน 132 คน - - - 70,000 70,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก 

เด็กวัยเรียนมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจท่ีดี ส่งผล
ต่อการพัฒนา
ตนเอง และการ
เรียนท่ีดี 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 



-109- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเข้าค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนให้ห่างไกลยา
เสพติดและอบายมุขต่าง 
ๆ และเหตุท่ีจะซักน าให้ไป
เข้าไปข้องเกี่ยวท้ังปวง 

จ านวน 50 คน 
 

- 
 

11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจมาก  

เยาวชน
สามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างมี
ความสุขใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ  
กันทรารมย์ 

เพื่อให้การด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับอ าเภอมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน
โครงการได้ร้อย
ละร้อย 

ปัญหายาเสพ
ติด 

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
กันทรารมย์ 

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด      
ศรีสะเกษ 

เพื่อให้การด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติในระดับจังหวัดมี
ประสิทธิ์ภาพมากยิงขึ้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุน
โครงการได้ร้อย
ละร้อย 

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

ท่ีท าการ
ปกครอง
จังหวัด      
ศรีสะเกษ 

รวม 6  โครงการ   35,000 46,000 46,000 156,000 156,000    

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-110- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

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 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มาก 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1 โครงการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-111- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.3 แผนงานงบกลาง 

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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์) 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพไว้ใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

จ านวน 3 คน 18,000 
 

18,000 18,000 18,000 18,000 ร้อยละ 90 
ผูต้ิดเชื้อ
เอดส์มี
ความพึง
พอใจมาก 

ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
ขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต 

 

2 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

เพื่อให้คนพิการหรือ
ทุพพลภาพได้รับ
สวัสดิการทางสังคม
ท่ีดี 

จ านวน  86  คน 835,200 
 

602,400 960,000 960,000 960,000 ร้อยละ 90 
ผู้พิการมี
ความพึง
พอใจมาก 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพที
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับหลักประกัน
ด้านรายได้ 

จ านวน 603 คน 4,856,400 
 

5,102,400 5,173,200 5,173,200 5,173,200 ร้อยละ 90 
ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจมาก 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี
ให้มีสุขภาพดีท้ัง
ด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยลดลง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน
ท่ีเจ็บป่วย
ลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ชดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษา 

กองทททุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

อีปาด 

รวม 4  โครงการ - - 5,769,600 5,782,800 6,211,200 6,211,200 6,211,200 - - - 
 

แบบ ผ.02 



-112- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ด ี

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนนและจัดต้ังหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้
สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 150 
คน 

45,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตเพ่ิมขึ้น 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุในเขต 
อบต.อีปาด 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 45,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



-113- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(อีปาดเกมส์) 

เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพ
ติด ท าให้เกิดความสามัคคี
เป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน
ระหว่างชุมชน เป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพโดยใช้
กีฬา 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ
ประมาณ 200 
คน 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง ประชาชน
มีความสามัคคี
เป็นน้ าหน่ึงใจ
เดียวกันระหว่าง
ชุมชน และมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-114- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรัก
การอ่าน และได้รับรู้ข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ 

จัดซ้ือ
หนังสือพิมพ์
รายวัน วันละ 6 
ฉบับตลอดท้ังปี
จ านวน 2,190 
ฉบับ 

21,900 
 

21,900 
 

21,900 21,900 21,900 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนมี
นิสัยรักการอ่าน 
และได้รับรู้
ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์
บ้านเมือง 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-115- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.3 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม (นม) ท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

จ านวน 254 คน 486,720 
 

461,806 461,806 461,806 461,806 ร้อยละ 90 
เด็กไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรงมี
พัฒนา 
การท่ีดีตามวัย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.อีปาด) 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหาร
ท่ีมีประโยชน์และเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย 

จ านวน 34 คน 107,800 
 

117,600 166,600 166,600 166,600 ร้อยละ 90 
เด็กไม่เป็นโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรงมี
พัฒนา 
การท่ีดีตามวัย 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี
ความเหมาะสมตามวัยในทุก ๆ 
ด้าน 

จ านวน 22 คน 37,400 40,800 57,800 57,800 57,800 ร้อยละ 90 
เด็กมีพัฒนา 
การดีเหมาะสม
ตามวัย 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-116- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัย 3-5 
ปี ใน ศพด.อบต.
อีปาด จ านวน 
24 คน 

- 4,800 - - - เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัยร้อยละ 90 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการี่
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักงาน
ปลัด 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัย 3-5 
ปี ใน ศพด.อบต.
อีปาด จ านวน 
24 คน 

- 4,800 - - - เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัยร้อยละ 90 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการี่
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักงาน
ปลัด 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ปกครองและสร้าง
แรงจูงใจให้น าเด็กเข้ารับการ
พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัย 3-5 
ปี ใน ศพด.อบต.
อีปาด จ านวน 
24 คน 

- 4,800 - - - เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
จัดสรรค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนได้ร้อย
ละร้อย 

เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียนใส่ท่ี
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัย 3-5 
ปี ใน ศพด.อบต.
อีปาด จ านวน 
24 คน 

- 4,800 - - - เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัยร้อยละ 90 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการี่
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-117- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย และเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองนักเรียน 

เด็กปฐมวัย 3-5 
ปี ใน ศพด.อบต.
อีปาด จ านวน 
24 คน 

- - 38,400 38,400 38,400 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัยร้อยละ 90 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการี่
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยปูแผ่นยาง 

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ
เด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 

จ านวน 1 หลัง 55,800 - - - - ด าเนินการแล้ว
เสร็จตาม
เป้าหมายร้อย
ละร้อย 

เด็ก ๆ ได้รับ
ความปลอดภัย
ในการใช้
ห้องเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด/กองช่าง 

10 อุดหนุนส าหรับอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ีมีประโยชน์และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย 

จ านวน 232 คน 928,000 928,000 872,000 828,000 828,000 ร้อยละ 90 
นักเรียนไม่พบ
ปัญหาการขาด
สารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ี
แข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-118- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  5.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างหลังคาสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.อีปาด 

เพื่อป้องกันความ
ร้อนจากแสงแดด
ในขณะท่ีเด็ก ๆ 
ใช้สนามเด็กเล่น
ในการส่งเสริม
พัฒนาการต่าง ๆ  

จ านวน 1 หลัง - - 500,000 - - ก่อสร้างแล้ว
เสร็จร้อยละ 
90  

เด็ก ๆ ได้รับ
ความ
สนุกสนาน
อย่างเต็มท่ีใน
การละเล่นเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตาม
วัย 

ส านักงาน
ปลัด / 
กองช่าง 

12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น 

เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสริม
ทางด้านผ่านการ
เล่นท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

จัดท าสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
พร้อมจัดหา
อุปกรณ์เครื่อง
เล่นให้เหมาะสม
ตามวัยจ านวน 1 
แห่ง 

- - 100,000 100,000 - ก่อสร้างแล้ว
เสร็จร้อยละ 
90 

เด็ก  ๆ ได้รับ
ความ
สนุกสนานและ
มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 12 โครงการ   1,177,672 1,567,406 2,196,606 1,652,606 1,552,606    

 
 

 

แบบ ผ.02 



-119- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

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

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี 
  6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพื่อบริการ
ประชาชน 

เพื่อให้บริการประชาชนนอก
สถานท่ี และด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีจัดนอกสถานท่ี เช่น
การจ่ายเบี้ยยังชีพ การรับ
ช าระภาษี และอื่น ๆ 

ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
12 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ผู้ได้รับ
บริการมี
ความพึง
พอใจมาก 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การรับบริการ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดท า เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการด าเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

เพื่อให้ อบต.อีปาดมีแผน 
พัฒนาท้องถิ่นท่ีมาจากความ
ต้องการของประชาชนและ
น ามาจัดท างบประมาณได้
อย่างมีคุณภาพ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนิน 
การแล้วเสร็จ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจต่อ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อบต.อี
ปาดตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ในพื้นท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-120- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

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

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี 
  6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

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 โครงการประเมินองค์กร เพื่อเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริหาร 
การปฏิบัติงานของ อบต.อีปาด 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริหารจัดการ
ชอง อบต.ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

25,000 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจมาก 

อบต.อีปาดมี
ข้อมูลท่ีส าคัญท่ี
จะน ามา
ปรับปรุงแก้ไข
ในการบริหาร
จัดการให้ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

จัดเก็บภาษีได้
ร้อยละ 80 ตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนดของ
ระเบียบ 

100,000 
 

387,000 387,000 387,000 387,000 ร้อยละ 80 
ของการ
จัดเก็บภาษี
ได้ส าเร็จ 

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการดูแลเว็บไซต์ของส านักงาน 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ 
อบต.ให้ทันสมัย 

ปรับปรุงเว็บไซต์
ปีละ 1 ครั้ง 

7,000 
 

7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ 80 
ผู้ใช้บริการ 
มีความพึง
พอใจมาก 

เว็บไซต์ได้รับ
การปรับปรุง
ทันสมัยอยู่
เสมอ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



-121- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

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

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี 
  6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 5 6 5  
(บาท) 

4 โครงการอบรมทัศนะศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
อบรมและศึกษาดูงานและ
น ามาพัฒนาหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

จ านวน 36 คน 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ผู้เข้าอบรมมี
ความพึง
พอใจมาก 

ผู้เข้าอบรมมี
ความพร้อมท้ัง
ด้านความรู้
ความสามารถที่
จะน ามาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการส่งเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรทุกระดับ 

จ านวน 36 คน 27,000 
 

27,000 27,000 27,000 27,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก 

บุคลากรมี
จิตส านึกท่ีดีต่อ
การปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการการเลือกตั้ง เพื่อให้มีคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาดในการ
บริหารงานภายในองค์กร 

จ านวน 14 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 95 
ของการ
ด าเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฎหมาย 

มีคณะผู้บริหาร
และสมาชิก
สภา อบต. 
อีปาด 
บริหารงาน
ภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิ์
ภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



-122- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

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

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี 
  6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

7 จ้างเหมาจัดท า
นิตยสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
อบต.อีปาด 

เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลท่ัวไป/นโยบายผู้บริหารผลการด าเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.อีปาด 

จ านวน 10 เล่ม - 22,000 - - - ด าเนินได้
แล้วเสร็จ
ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละร้อย 

ประชาชนหรือผู้ท่ี
สนใจโดยทั่วไปได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่
หลากหลาย
ช่องทางมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

8 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอ
กันทรารมย์ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการภายในศูนย์ฯ 

จ านวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ฯ 
ได้รับการ
อุดหนุน 
ร้อยละร้อย 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด/

เทศบาล
ต าบลกันทรา

รมย์ 

9 อุดหนุนอ าเภอ
กันทรารมย์ส าหรับ
จัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอกันทรารมย์ในการเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีท่ี
ส าคัญต่าง ๆ ให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
อย่างน้อยปีละ 3 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจมาก 

บุคลากร อบต.อี
ปาด ได้แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

อ าเภอ
กันทรารมย์ 

 

แบบ ผ.02 



-123- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

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

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี 
  6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

10 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (พิธี
พลีกรรมตักน้ าจากแหล่ง
ศักดิ์สิทธิ์) อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
และประชาชนโดยทั่วไปได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราช
ประเพณีที่สืบทอดกันต่อมา 

จ านวน 1 โครงการ - 9,000 - - - ด าเนินการ
อุดหนุนได้
ร้อยละร้อย 

บุคลากรและ
ประชาชนโดยทั่วไปได้
มีโอกาสแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโบราณราช
ประเพณีที่สืบทอดกัน
ต่อมา 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
อุดหนุนอ าเภอกันทรารมย์  
หรือหน่วยงานราชการท่ีได้รับ
มอบหมาย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
และประชาชนโดยทั่วไปได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราช
ประเพณีที่สืบทอดกันต่อมา 

จ านวน 1 โครงการ - 20,000 - - - ด าเนินการ
อุดหนุนได้
ร้อยละร้อย 

บุคลากรและ
ประชาชนโดยทั่วไปได้
มีโอกาสแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโบราณราช
ประเพณีที่สืบทอดกัน
ต่อมา 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 11 โครงการ   699,000 1,028,000 986,000 986,000 986,000    

แบบ ผ.02 



-124- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ าอาคารส านักงาน อบต. 
อีปาด 

เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ าเดิมท่ี
ช ารุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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

- - 15,000 - - ป้องกันน้ า
ล้นจากราง
ระบายน้ า
ได้ร้อยละ 
70 

น้ าไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น
ลดปัญหาปริมาณน้ าล้น
จากรางระบายน้ าได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารกิจการสภา อบต.อีปาด 

เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารกิจการ
สภา ท่ีช ารุดให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ตามปกติ 

จ านวน 1 หลัง 
(รายละเอียด
ตามท่ี อบต.อี
ปาดก าหนดป 

- - 20,000 - - ป้องกันน้ า
รั่วซ่ึงหลัก
คาได้ร้อย
ละ 90 

ลดปัญหาน้ ารั่วซึมได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ าส านักงานให้
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

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

- - 23,000 - - ด าเนินการ
ปรับปรุงได้
แล้วเสร็จ
ร้อยละ 90 

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ   - - 58,000 - -    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-125- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  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 โครงการซ่อมสร้างผิวทางโดย
ปูแอสฟัลติกคอนกรีตบนพื้น
ทางดินซีเมนต์ (สายทางบ้าน
ทุ่งมั่ง - บ้านทัน) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 
3,000.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.04 ม. 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 ม. หรือพื้นท่ี
ผิวจราจร/ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 
15,000.00 ตร.ม. 

- 7,303,000 7,303,000 - - 1. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

1. สะดวกในการ
คมนาคม 
2. การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
เดิมโดยวิธี Pavement in-
Place Recycling (สายบ้าน  
อีปาด - บ้านหนองไฮ) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1  
ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
270.00  ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 
1.00 ม. หรือพื้นท่ี
ผิวจราจร/ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 
2,160.00 ตร.ม. 

- 8,856,000 - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
2. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

1. สะดวกในการ
คมนาคม 
2. การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง/กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

แบบ ผ.02/1 



-126- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

   ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
2,050.00  ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 ม. หรือพื้นท่ี
ผิวจราจร/ไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 
16,400.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 3 
ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
180.00  ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือพื้นท่ีผิวจราจร/
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
1,080.00 ตร.ม. 

        

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
-127- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบ
ไม่มีรอยต่อยาว) สายทาง
ทุ่งมั่ง - ลิ้นฟ้า บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปอลดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 1,000.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.30 ม. 

- - 2,135,000 2,135,000 2,135,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

สะดวกในการ
คมนาคม 

อบจ./กรมฯ/
อบต.อีปาด 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
(แบบไม่มีรอยต่อยาว) 
สายทางบ้านหนองไฮ - 
นาขุ่ม บ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 
3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปอลดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 1,300.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.20 ม. 

- - 2,764,000 2,764,000 2,764,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

สะดวกในการ
คมนาคม 

อบจ./กรมฯ/
อบต.อีปาด 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
(แบบไม่มีรอยต่อยาว) 
สายทางอีปาด – หนอง
หวาย บ้านอีปาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปอลดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 1,000.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,000.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.30 ม. 

- - 2,728,900 2,728,900 2,728,900 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

สะดวกในการ
คมนาคม 

อบจ./กรมฯ/
อบต.อีปาด 

. 

แบบ ผ.02/1 



-128- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิว
จราจรลูกรังเดิมในท่ีสายทาง
อีปาด - ลิ้นฟ้า  บ้านอีปาด 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปอลด
ภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 
2,849.00 ม.หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
14,245.00 ตร.ม. 

- - - - 7,781,141 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิว
จราจรลูกรังเดิมในท่ีสายทาง
ทุ่งมั่ง - ลิ้นฟ้า บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ท่ี 2,4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปอลด
ภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 
3,115.00 ม.หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
12,460.00 ตร.ม. 

- - - - 7,047,751 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ โดยการปรับปรุงผิว
จราจรลูกรังเดิมในท่ีสายทาง
ห้วยค า - หนองแวง บ้าน
หนองไฮ หมู่ท่ี 3,5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปอลด
ภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 
1,322.00 ม.หนา 
0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
6,610.00 ตร.ม. 

- - - - 3,645,927 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
เพิ่มขึ้น 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



-129- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พี่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1  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) 

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าละอาดไว้ส าหรับ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง - - - - 3,000,000 ร้อยละ 70 ผู้ใช้
น้ ามีความพึง
พอใจมากที่สุด 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 9 โครงการ   - 16,159,000 14,930,900 7,627,900 29,102,719    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 



-130- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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) 

ตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้เก็บเอกสารใน
ส านักงานให้มีความเป็นระเบียบงา่ย
ต่อการค้นหา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่ารุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(เครื่องส ารองไฟฟ้า) 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 7 ตัว เพื่อใช้กับ
คอมพิวเตอรส์ านักงาน (รายละเอยีด
ตามบัญชีราคามาตรฐานและราคา
กลางกระทรวง ICT) 

22,400 
 

- 22,400 22,400 - ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องปริ๊นเตอร์) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก  (Inkjet) จ านวน 2 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ.2561)  

15,800 - - - - ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ์   ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ
ระบบติจติอล) 

กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล  ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จ านวน 1 
ตัว (รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) 

13,600 - - - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-131- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค) 

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค  จ านวน  3  
เครื่อง  เพื่อใช้งานในส านักงานปลัด 
และกองคลัง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2562)  

- 44,000 22,000 - - ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(เครื่องเสียง) 

เครื่องเสยีงจ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมจดังานต่าง ๆ ของ อบต. 

- - - 50,000 - ส านักงานปลัด 

รวม 71,800 64,000 64,400 92,400 20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-132- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค) 

คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค  จ านวน 1 
เครื่อง  เพื่อใช้งานในกองช่าง 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562) 

- 22,000 - - - กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน 
(เครื่องเจีย/ตัด) 

เครื่องเจีย/ตัด/แบบมือถือขนาด 5 
นิ้ว เพื่อใช้งานท่ีมีความจ าเป็นเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ท่ีหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการไดเ้อง (รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

- 5,500 - - - กองช่าง 

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว (เลื่อยโซ่ยนต์) 

เลื่อยโซ่ยนต์จ านวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในงานท่ีมีความจ าเป็นเล็ก ๆ นอ้ย 
ๆ ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้
เอง 

- - - 15,000 - กองช่าง 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (สญัญาณไฟ
กะพริบ) 

สัญญาณไฟกะพริบพร้อมติดตั้ง
จ านวน  6  จุด 

- - - 46,740 - กองช่าง 

รวม - 27,500 - 61,740 -  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-133- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถพยาบาล
ฉุกเฉิน) 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
จ านวน 1 คัน (รายละเอียดตาม
บัญชีคาคามาตรฐานครุภณัฑ์) เพือ่
ให้บริการประชาชนในเขตต าบล    
อีปาด 

- - 1,000,000 - - ส านักงานปลัด 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถยนต์
บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์) 

รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 
บรรจุน้ า 6,000 ลิตร จ านวน 1 
คัน (รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานตรภุัณฑ์) เพื่อให้บริการ
ประชาชนในเขตต าบลอีปาด 

- - - 2,200,000 - ส านักงานปลัด 

รวม - - 1,000,000 2,200,000 -  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



-134- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะจ านวน 1 คัน ขนาด 
1 ตัน (รายละเอยีดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์) เพื่อให้บริการ
ประชาชนในเขตต าบลอีปาด 

- - - - 900,000 ส านักงานปลัด 

รวม - - - - 900,000  
 

แบบ ผ.03 



ส่วนที่ 4 

 
 

  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บ รรลุ 
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ 
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน  (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ ของประชาชน   
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมาก
น้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม  
 
 
 

ทั้งนี้...         

การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  



   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ 
มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ    
 
 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ        
     1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                 
    1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวม   
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ 
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้ ว เสร็จกับจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ       สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนก่อน 
หน้าที่แผนพัฒนาจะด า เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการ
ติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ.... 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแผน 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input)

แบบที่ 1

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ

(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output)

แบบที่ 3/1

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

แบบที่ 3/2

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 

-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณรายจ่าย 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอ่ืนๆ  

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การด าเนินการตามแผน 

-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ์ 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  / 
เป้าหมาย  

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 



 
 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   

   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
ได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า  
- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังต าบล  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 

2. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  
- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า 
OTOP 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  

 
 
 
 

ด้าน... 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
4. ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้างสันติ
สุข 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
 

5 .  พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า  
สั งคมและการกีฬาให้มี
คุณภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้  
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
- ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส  
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ  
 

 
 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า 
การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจ าทุกๆ เดือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใด เป็นไปตาม แผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   

แนวทาง..... 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 



   
 
 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

    
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   ก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เป้าหมาย... 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 



   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ           
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
    
 
 
 
 

4. แนวทาง... 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภู เขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า                 ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

ประเด็น... 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 
 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            )W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่ น ใน เขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
 

ประเด็น... 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3 . 6 
เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3 . 9  ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง ขอ ง
ยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด                     ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แนวทาง... 



 
 
 
 

   
    
    
 
 
 
 
 
 

6. แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ตถุ ปร ะสงค์ ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไปต ามหลั กประสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคีย งกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น า ไปสู่ การจัดท า โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใ ช้  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 

ประเด็น... 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการ
พัฒนา 
   5.1 ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
   5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
   5.3 
เป้าหมาย 
ผลผลติโครงการ
มีความชดัเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
   5.4 โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
   5.5 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
   5.6 โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy ห รือ เศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อนด้ ว ย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เป รียบเชิ ง เป รียบเทียบ เช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

 
 

ประเด็น... 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
   5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

   5.8 โครงการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
มั่ น ค ง  มั่ ง ค่ั ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

   5.9 งบ 
ประมาณ มีความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ประสิ ทธิ ภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล 
(Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

   5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวธิีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5  

   5.11 มีการ
ก าหนดตัวชีว้ัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

5  

   5.12 ผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 

7. การวัด... 



 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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