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คํานาํ 

 การบริหารจัดการภารกิจตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพน้ัน จะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์และวางแผนดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  เป็นการจัดทําขึ้นเพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  ขององค์การบริหารส่วนตําบล    
อีปาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับปัจจุบัน  โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดที่จะดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงานโดยครอบคลุมระยะเวลาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว
ข้างต้น 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนการดําเนินงานฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งเป็นแนวทางช่วยเหลือการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดต่อไป 

    องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 
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บทนํา 

1) บทนาํ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 และ
แผนดําเนินงาน  สําหรับแผนดําเนินงานน้ัน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ทั้งหมดที่จะดําเนินการเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณน้ัน  และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอ่ืน และการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  
ในแผนดําเนินงานทั้งน้ีเพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการดําเนินงานในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  โดยมีวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการจัดทํา  ดังต่อไปน้ี 

2) วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดําเนินการจริงใน
ปีงบประมาณน้ันในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารสําคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนให้มีความสะดวกและชัดเจน
ในการดําเนินการต่าง ๆ 
  3. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปสู่แผนการดําเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3) ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดําเนินงาน แล้วเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
  แผนการดําเนินให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณราจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณน้ัน 
  “การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
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4) ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทศิทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  โดยใช้แผนการดําเนินงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มแีผนงานโครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น 
  3. ทําให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไมซ่้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
  4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดําเนินการกิจกรรม หรอืมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส 
  5. เป็นการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
1) บัญชีสรปุจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
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บญัชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลอีปาด 
ยุทธศาสตร์/ 
แผนงาน 

จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
45 
3 

 
54.87 
3.65 

 
13,386,950 

1,500,000 

 
53.05 
5.94 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

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

 
2 

 
2.43 

 
225,000 

 
0.89 

 
สํานักปลัด 

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

 
1 

 
1.21 

 
15,000 

 
0.05 

 
สํานักปลัด 

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

 
2 
3 
3 
1 
4 

 
2.43 
3.65 
3.65 
1.21 
4.87 

 
160,000 
200,000 

25,000 
100,000 

7,077,600 

 
0.63 
0.79 
0.09 
0.39 

28.04 

 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

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

 
4 
1 
1 

 
4.87 
1.21 
1.21 

 
1,443,335 

21,900 
170,000 

 
5.71 
0.08 
0.67 

 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

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

 
10 
2 

 
12.19 
2.43 

 
706,200 
202,560 

 
2.79 
0.80 

 
สนป./กองคลัง

กองช่าง 
รวม 12 14.63 908,760 3.60  

รวมทั้งสิ้น 82 100 25,233,545 100  
 

 

แบบ ผด.01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประ                                                                                  
มาณ (แบบ ผด.02) 
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บญัชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  (แบบไม่มีรอยตอ่
ยาว) สายทางทุง่มั่ง - 
โรงเรียนประสานมิตร
วิทยา  (ช่วงที่ 6) บ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมพีื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 

475,000 
 

สายทางทุ่งมัง่ - 
โรงเรียน
ประสานมิตร
วิทยา  (ช่วงที่ 
6) บ้านทุ่งมัง่  
หมู่ที่ 2,4 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด
ตะแกรง  บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่  3,5 (จุดบ้านนาย
ธวัช สุรวทิย์) 

ปริมาณงานยาวรวม  
8.50 ม. 

30,900 บ้านหนองไฮ  
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่  
3,5  (จํานวน 2 จุด) 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้ม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ปริมาณงานยาวรวม 
128.00 ม. 

424,200 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-7- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้าน     
อีปาด หมู่ที่  1  
(จํานวน 4 จุด) 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มฝา
ปิดตะแกรงเหล็กปริมาณ
งานยาวรวม 27.00 ม. 

101,800 บ้านอีปาด  หมู่
ที่  1 

กองช่าง 

      

 

     

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้าน
หนองไฮ หมูท่ี่  3,5  
(จุดโรงเรียนเก่าบ้าน
หนองไฮ - จุดบ้านนาง
มนิดา  ชราศร)ี 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มฝา
ปิดตะแกรงเหล็กปริมาณ
งานยาว128.40 ม. 

470,300 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-8- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้าน     
อีปาด  หมู่ที่ 1  
(จํานวน 2 จุด) 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มฝา
ปิดตะแกรงเหล็กปริมาณ
งานยาวรวม 141.80 ม. 

368,800 บ้านอีปาด หมู่
ที่  1 

กองช่าง             

7 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางที่ดินนาย
แสวง  สรุวิทย์ - นาย
ประดิษฐ์  เอกศิริ  
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง
ยาว 900.00 ม. ดินถม
สูงเฉลี่ย 0.30 – 0.40 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 945.00 ลบ.ม. 

93,900 สายทางที่ดิน
นายแสวง     
สุรวิทย์ - นาย
ประดิษฐ์  
เอกศิริ  บ้านอี
ปาด  หมู่ที่  1 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางบ้านน้อย - 
หนองสะคาม บ้านทุ่ง
มั่ง  หมูท่ี่  2,4 

ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ระยะทาง
ยาว 1,373.00 ม. ดินถม
สูงเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,561.78 ลบ.ม. 

160,000 สายทางบ้าน
น้อย - หนอง
สะคาม บ้าน
ทุ่งมั่ง  หมูท่ี่  
2,4 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



-9- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

9 โครงการปรับปรุง
ถนนดินสายทางสง
ป่าบาก - หนองตะ
กล้า บ้านทุ่งมัง่  หมู่
ที่  2,4 

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ระยะทางยาว 
700.00 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 
0.30 – 0.40 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
735.00 ลบ.ม. 

73,000 สายทางสงป่า
บาก - หนอง
ตะกล้า บ้าน
ทุ่งมั่ง  หมูท่ี่  
2,4 

กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุง
ถนนดินสายทางสัน
คลองห้วยคํา – 
หนองอีจันทร์ บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
ระยะทางยาว 311.00 ม. 
ตัดดินเฉลี่ย 0.04 – 0.50 
ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 419.85 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ระยะทางยาว 
286.00 ม. ตัดดินเฉลี่ย 
0.04 – 0.50 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
386.10 ลบ.ม. 

43,000 สายทางสัน
คลองห้วยคํา 
– หนองอี
จันทร์ บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-10- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

11 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายหนองกะโดน - 
หนองบักคู (ช่วงที่ 1) 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 680.00 ม. สูงเฉลี่ย 
0.30 ม. หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 
816.00 ลบ.ม. 

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

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสายบ้าน   
อีปาด - ทุ่งมั่ง บ้าน   
อีปาด  หมู่ที่  1  
(จํานวน  2  ช่วง) 

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 700.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ระยะทางยาว 
430.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
64.50 ลบ.ม. 

126,800 สายบ้าน      
อีปาด - ทุ่งมั่ง 
บ้าน   อีปาด  
หมู่ที่  1   

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-11- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

13 โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลกุสาย
บ้านอีปาด – โนน
ปอ  ช่วงที่  3  
(ที่ดินนายบุญทัน  
ป้องเศร้า - นายก
มล  แก่นโพธิ์) บ้าน
อีปาด  หมู่ที่  1 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง
ยาว 850.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลกุไม่น้อย
กว่า 127.50 ลบ.ม. 

77,200 สายบ้านอีปาด – 
โนนปอ  ช่วงที่  
3  (ที่ดินนายบุญ
ทัน  ป้องเศร้า - 
นายกมล  แก่น
โพธิ์) บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1 

กองช่าง             

14 จัดทําฝาปิด
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ํา  บ้านทุ่ง
มั่ง  หมูท่ี่ 2,4 
(จํานวน 3 จุด) 

ปริมาณงานยาวรวม  
168.80  ม. 

162,600 บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

กองช่าง             

15 จัดทําฝาปิด
ตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ํา บ้านอี
ปาด  หมู่ที่  1  
(จํานวน  3  จดุ) 

ปริมาณงานยาวรวม 
179.90 ม. 

221,800 บ้านอีปาด  หมู่ที่  
1 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-12- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดําเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

16 โครงการขุดลอกดินราง
ระบายน้ํา บ้านหนองไฮ  
หมู่ที่  3-5 

ขุดลอกดินทําความสะอาด
รางระบายน้ําปริมาณงาน
ตามที่ อบต.กําหนด 

36,830 รางระบายน้ําภายใน
เขตบ้านหนองไฮ  
หมู่ที่  3,5 

กองช่าง             

17 โครงการขุดลอกดินราง
ระบายน้ํา  บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1 

ขุดลอกดินทําความสะอาด
รางระบายน้ําปริมาณงาน
ตามที่ อบต.กําหนด 

15,020 รางระบายน้ําภายใน
เขตบ้านอีปาด  หมู่
ที่  1 

กองช่าง             

18 โครงการขุดลอกดินราง
ระบายน้ํา  บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

ขุดลอกดินทําความสะอาด
รางระบายน้ําปริมาณงาน
ตามที่ อบต.กําหนด 

20,110 รางระบายน้ําภายใน
เขตบ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านอีปาด หมู่ที่  1 

ปริมาณงานยาวรวม  
60.00 ม. 

44,100 บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 กองช่าง             

20 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 

ปริมาณงานยาวรวม  
77.00 ม. 

36,600 บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําไร้ท่อ (ด้วย
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน) 
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,4 

ปริมาณงานยาวรวม  
150.00  ม. 

70,300 บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 
3,5 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-13- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

22 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผวิ
แอสฟัลต์คอนกรตี สายทาง
จาก ร.ร.เกา่บา้นหนองไฮ – 
นายไพรวลัย์ สุรวทิย์ บ้าน
หนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

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

374,760 สายทางจาก 
ร.ร.เก่าบ้าน
หนองไฮ – 
นายไพรวัลย์ 
สุรวิทย์ 

กองช่าง             

23 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผวิ
แอสฟัลต์คอนกรตี สายทาง
บบ้านจากสี่แยกบา้นนางทอง
หวั่น  บุญกระจ่าง - นางคํา
พูน  ป้องเศรา้ บา้นทุ่งมั่ง  หมู่
ที่  2,4 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
93.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
465.00 ตร.ม. 

181,190 สายทาง
บบ้านจากสี่
แยกบ้าน
นางทอง
หวั่น  บุญ
กระจ่าง - 
นางคําพูน  
ป้องเศร้า 

กองช่าง             

24 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผวิ
แอสฟัลต์คอนกรตีสายทาง
บ้านนางจาํนงค์  ทองทวี - 
นายอุไร กองศรีนนท์  บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จํานวน 2 
ช่วง) 

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

401,010 สายทางบ้าน
นางจํานงค์  
ทองทวี - 
นายอุไร 
กองศรีนนท์ 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



-14- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

25 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนางสาวจาระไน  
ศรีสุธรรม – บ้านนาย
วิเชียร  ไชยวัฒน์ บ้านทุ่ง
มั่ง หมู่ที่ 2,4 (จํานวน 2 
ช่วง) 

ช่วงที่ 1 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม. 
ระยะทาง 254.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,016.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ผวิจราจรกวา้ง 5.00 ม. 
ระยะทาง 41.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 205.00 ตร.ม. 

526,240 สายทางบ้าน
นางสาว
จาระไน  ศรีสุ
ธรรม – บ้าน
นายวิเชียร  
ไชยวัฒน์ 

กองช่าง             

26 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนายทองใบ  
เอกศิริ - นายใหม่ เอกศิริ 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 
101.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
505.00 ตร.ม. 

209,580 สายทางบ้าน
นายทองใบ  
เอกศิริ - นาย
ใหม่ เอกศิริ 

กองช่าง             

27 โครงการปรับปรุงกถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนายสมัย  เอกศิริ 
- นายสี  วราพุฒ บ้านอี
ปาด หมู่ที่ 1 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 135.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.
ม. 

274,350 ทางบ้านนาย
สมัย  เอกศิริ - 
นายสี  วรา
พุฒ 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



-15- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

28 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนายหงษ์ สุรวิทย์ 
- นายไชยวัฒน์ ชราศรี 
บ้านอีปาด หมู่ที่  1 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 146.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 730.00 ตร.ม. 

307,130 สายทางบ้าน
นายหงษ์    
สุรวิทย์ - 
นาย
ไชยวัฒน์ 
ชราศร ี

กองช่าง             

29 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนายอัครเดช  สุ
รวิทย์ - นายนรินทร์ วรา
พุฒ บ้านหนองไฮ หมู่ทื่
3,5 

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

401,960 สายทางบ้าน
นายอัครเดช  
สุรวิทย์ - 
นายนรินทร์ 
วราพุฒ 

กองช่าง             

30 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย
ทางบ้านนายสมบัติ       
สุรวิทย์ - บ้านนายเป้ย  
ศรีสุธรรม บ้านอีปาด   
หมู่ที่ 1 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง
ยาว 298.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือมีพื้นที่ผวิจราจรไม่น้อยกว่า 
1,490.00   ตร.ม. 

467,800 สายทางบ้าน
นายสมบัติ 
สุรวิทย์ - 
บ้านนาย
เป้ย ศรีสุ
ธรรม 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



-16- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

31 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
บ้านนายฟอง  เอกศิริ - 
โรงเรียนเก่าบ้านหนองไฮ 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 248.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,240.00   
ตร.ม. 

389,300 สายทางบ้าน
นายฟอง  
เอกศิริ - 
โรงเรียนเก่า
บ้านหนอง
ไฮ 

กองช่าง             

32 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
บ้านนางมนิดา  ชราศรี - 
บ้านนายยศ  พิมพ์พันธ์ 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 256.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,280.00   
ตร.ม. 

401,900 สายทางบ้าน
นางมนิดา  
ชราศรี - 
บ้านนายยศ  
พิมพ์พันธ์ 

กองช่าง             

33 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง
บ้านนายทองเป็น  ชารี - 
บ้านนางทองหวั่น บุญ
กระจ่าง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ทื่
2,4 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางยาว 255.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,275.00   
ตร.ม. 

401,100 สายทางบ้าน
นายทองเป็น  
ชารี - บ้าน
นางทอง
หวั่น บุญ
กระจ่าง 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



-17- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

34 โครงการปรับเกรด
ถนนบ้านอีปาด  หมู่ที่  
1 

ปรับเกรดถนน 99,980 ถนนบ้านอี
ปาด หมู่ที่ 
1 

กองช่าง             

35 โครงการปรับเกรด
ถนนบ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

ปรับเกรดถนน 122,400 ถนนบ้าน
ทุ่งมั่ง  หมู่
ที่  2ล4 

กองช่าง             

36 โครงการปรับเกรด
ถนนบ้านหนองไฮ  
หมู่ที่  3,5 

ปรับเกรดถนน 99,870 ถนนบ้าน
หนองไฮ  
หมู่ที่  3,5 

กองช่าง             

37 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางทุ่งมั่ง – 
บ้านโนนสูง บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
1,262.00 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
2,019.20 ลบ.ม. 

114,270 สายทางทุ่ง
มั่ง - บ้าน
โนนสูง 

             

38 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายป่าช้า - คลอง
ห้วยคํา บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 
417.00 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.60 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมสูงไม่น้อยกวา่ 
750.60 ลบ.ม. 

48,000 สายทางป่า
ช้า - คลอง
ห้วยคํา 

             

 
 

แบบ ผด.02 



-18- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

39 วางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตสายทุ่งมั่ง -  
แดงหม้อ บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 

วางท่อระบายน้ํา 13,250 สายทางทุ่ง
มั่ง - แดง
หม้อ 

กองช่าง             

40 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติดคอนกรีต รหัส
สายทาง ศก.ถ.216-
87 จากสายบ้านนาง
สมปอง ชารี - นาง
เปลี่ยน ศรีสุธรรม บ้าน
ทุ่งมั่ง  หมูท่ี่ 2,4 

กว้าง 5 เมตร ยาว 341 
เมตร หนา 0.05 ม. พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,705.00 
ตร.ม. 

645,100 สายบ้าน
นาง
สมปอง 
ชารี - นาง
เปลี่ยน ศรี
สุธรรม 

กองช่าง             

41 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสสาย
ทาง ศก.ถ.216-87 จาก
สายบ้านนางสมปอง ชารี 
- นางเปลี่ยน ศรีสุธรรม 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่ 2,4 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
341.00 เมตร หนา 0.05 ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,705.00 ตร.ม. 

645,100 สายบ้านนาง
สมปอง ชารี 
- นางเปลี่ยน 
ศรีสุธรรม 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



-19- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

42 โครงการเสริมผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทาง ศก.ถ.216-91 จาก
สายบ้านนายสมศักดิ์  วรา
พุฒ  ถึงสายบ้านนางจรูญ
ศรี  เอกศิริ บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
401.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,005.00  ตร.ม. 

758,100 สายบ้าน
นายสมศักดิ์  
วราพุฒ  ถึง
สายบ้านนาง
จรูญศรี  
เอกศิริ 

กองช่าง             

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

กว้าง 5.00 ม. ยาว 599.00 
ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,995.00 ตร.ม. 

1,130,900 สายบ้าน
นาย
ศักดิ์สิทธิ์  
ชราศรี ถึง
สายนาย
สมชาย  บุญ
เจริญ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-20- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

44 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติดคอนกรีต รหัส
สายทาง ศก.ถ.216-
85/ศก.ถ.216-90 
จํานวน 2 ช่วง บ้านทุ่ง
มั่ง  หมูท่ี่ 2,4 

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,330.00 ตร.ม. 

1,246,600 บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

กองช่าง             

45 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดใหญ่  บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4   

ซ่อมแซมท่อระบบ
ประปา 

990,400 บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

กองช่าง             

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-21- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกันทรา
รมย์ เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

ดําเนินการจัดจา้งขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านอีปาด หมู่
ที่ 1 

กองช่าง             

2 อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกันทรา
รมย์ เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านทุ่งมัง่ 
หมู่ที่ 2,4 

ดําเนินการจัดจา้งขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านทุ่งมัง่ หมู่
ที่ 2,4 

กองช่าง             

3 อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอกันทรา
รมย์ เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรบ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

ดําเนินการจัดจา้งขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตร 

500,000 บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 



-22- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับบุคคล
ทั่วไป 

ดําเนินการจัดฝึกอบรม
อาชีพเสริมให้กับบุคคล
ทั่วไป 
(กิจกรรมตามที่กลุ่ม
ต้องการ) 

25,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

2 โครงการอบรมทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การทําเกษตร
ผสมผสานเกษตร
ทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ดําเนินการจัดฝึกอบรม ณ  
ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอีปาด  และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตามความเหมาะสมของ
โครงการ 

200,000 อบต.อีปาด 
และศึกษาดู
งานนอก
สถานที ่

สํานักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



-23- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการพัฒนา
หมู่บ้านภายในเขต
ตําบลอีปาด 

ดําเนินการจัดกิจกรรม
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านทุก
หมู่ภายในเขตตําบลอีปาด 
เช่นขุดลอกคลอง  ตัดแต่ง
กิ่งไม้  เก็บขยะ 

15,000 พื้นที่ ต.อีปาด สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-24- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสขุ 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและ
จัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

ดําเนินการจัดทําป้าย
รณรงค์ต่าง ๆ และตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

10,000 เขตตําบล 
อีปาด 

สํานักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอีปาด 

ดําเนินการจัดฝึกอบรม
ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

150,000 ตามที่ อบต.  
อีปาดกําหนด 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02 



-25- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสขุ 
  4.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ดําเนินการจัดซื้อวัคซีน ยา
คมกําเนิด เพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข 
เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 ตําบลอีปาด สํานักปลัด             

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ดําเนินการจัดซื้อ
ทรายอะเบท น้ํายาพ่น
หมอกควัน  เพื่อยับยั้งการ
เพาะพันธ์ยุง และจัด
กิจกรรมรณรงค์การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

70,000 ตําบลอีปาด สํานักปลัด             

3 อุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

ดําเนินการอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

100,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ดําเนินการทั้ง 
5 หมู่บ้าน 

สํานักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



-26- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสขุ 
  4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอกันทรา
รมย์ ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ดําเนินการอุดหนุนที่ทํา
การปกครองอําเภอ 
กันทรารมย์เพื่อนําไป
ดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับอําเภอให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

10,000 พื้นที่ในเขต
อําเภอ 

กันทรารมย์ 

อําเภอ
กันทรา
รมย์ 

            

2 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดศรีสะ
เกษตามโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ดําเนินการอุดหนุนที่ทํา
การปกครองจังหวัด 
ศรีสะเกษเพื่อจ่ายตาม
โครงการที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุน 

5,000 พื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

            

 

แบบ ผด.02 



 
-27- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสขุ 
  4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

3 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

ดําเนินการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
สตรีและครอบครัว 

10,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-28- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสขุ 
  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

ดําเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 

100,000 พื้นที่ อบต. 
อีปาด 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-29- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสขุ 
  4.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
ตําบล 

ดําเนินการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลอีปาดเพื่อ
ดําเนินการด้านสุขภาพ 

60,000 พื้นที่  
อบต.อีปาด 

กองทุน
หลักประ 
กันสุขภาพ
ตําบล 
อีปาด 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุตาม
นโยบายของรัฐบาล 

5,653,200 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการตาม
นโยบายรัฐบาล 

1,346,400 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการตาม
นโยบายรัฐบาล 

18,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

 
 

 
 

แบบ ผด.02 



-30- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศกึษา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

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

ดําเนินการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับเด็กนักเรียน ศพด.
อบต.อีปาด 

96,220 ศพด.อบต. 
อีปาด 

สํานักปลัด             

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

ดําเนินการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันสําหรับ 
ศพด.อบต.อีปาด 

174,930 ศพด.อบต.   
อีปาด 

สํานักปลัด 
 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



-31- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศกึษา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

3 ค่าอาหารเสริมนม ดําเนินการจัดซื้ออาหาร
เสริมนมให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ 
และ ศพด.อบต.อีปาด 

411,985 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
จํานวน 3 
โรงเรียน และ 
ศพด.อบต.    
อีปาด 

สํานักปลัด 

            

4 อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
ประถมศึกษา (สังกัด 
สพฐ) 

ดําเนินการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด  สพฐ. 

760,200 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
จํานวน 3 
โรงเรียน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-32- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการจัดซื้อหนังสือ
สิ่งพิมพ์ 

ดําเนินการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

21,900 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



-33- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล 
อีปาด (อีปาดเกมส์) 

ดําเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาหลากหลายประเภท
ในตําบลอีปาด 

170,000 สนามกีฬา
โรงเรียน

ประสานมิตร
วิทยา 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



-34- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง  การบรหิารการจัดการทีด่ ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1 โครงการอบรมทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ 
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง 

ดําเนินการจัดการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน ประมาณ 40 คน 
และเดินทางไปทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่ (รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบต.กําหนด) 

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

สํานักปลัด             

2 โครงการอบรมส่งเสริม
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ดําเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ในการสร้าง
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรจํานวน 
ประมาณ 30 คน 

27,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

3 โครงการการเลือกตั้ง ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหาร  และ
สมาชิกสภา อบต.อีปาด 

200,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02 



-35- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง  การบรหิารการจัดการทีด่ ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

4 โครงการประเมิน
องค์กร 

ดําเนินการจ้างเหมา
สถาบันการศึกษาที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.
อบต.จังหวัดให้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตตําบลอี
ปาดต่อการให้บริการของ 
อบต.อีปาด 

25,000 เขตพื้นที่
ตําบลอีปาด 

สํานักปลัด             

5 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอ
กันทรารมย์ 

ดําเนินการจ่ายเงินเพื่อ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอกันทรารมย์ให้กับ 
เทศบาลตําบลกันทรารมย์ 

20,000 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
อําเภอกันทรา
รมย์ 

สํานักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02 



-36- 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง  การบรหิารการจัดการทีด่ ี
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

6 อุดหนุนอําเภอกันทรา
รมย์สําหรับจัดงานรัฐ
พิธีและราชพิธี 

ดําเนินการจ่ายเงินเพื่อ
อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอกันทรารมย์เพื่อใช้
จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
และราชพิธี 

7,000 ที่ว่าการ
อําเภอกันทรา
รมย์ 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอ
กันทรา
รมย์ 

            

7 โครงการดูแลเว็บไซด์ 
ของ อบต. 

ดําเนินการจัดจ้างปรับปรุง
ดูแลเว็บไซต์ใหท้ันสมัยอยู่
เสมอ 

8,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง  การบรหิารการจัดการทีด่ ี
  6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

6 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารเก็บพัสดุ 
และโรงจอดรถ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลอีปาด 

ปรับปรุงหลังคา 180,560 อาคารเก็บ
พัสดุ และโรง
จอดรถ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บญัชีจํานวนครุภณัฑ์สําหรบัที่ไม่ไดด้ําเนนิการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 1. ประเภทครภุณัฑ์คอมพวิเตอร ์
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2565 

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

1 เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่า
ติดตั้ง) 

จํานวน 2 เครื่อง (บัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2563) 

50,600 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

2 ผ้าใบเต๊นทข์นาด
ใหญ ่ 

จํานวน 10  ผืน  130,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  

จํานวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) 

8,600 อบต.อีปาด สํานักปลัด             

4 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
สี  

จํานวน 2 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) 

30,000 อบต.อีปาด สํานักปลัด/
กองคลัง 

            

 
 

แบบ ผด.02/1 
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บญัชีจํานวนครุภณัฑ์สําหรบัที่ไม่ไดด้ําเนนิการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 5. ประเภทครภุณัฑ์คอมพวิเตอร ์
  5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

รายละเอียด 
ของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  

จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) 

22,000 อบต.อีปาด กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 


