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ในการเพิ่มเตมิ  เปลี่ยนแปลง  แผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิม่เติม  ครัง้ที่  1 

 องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดทําและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2569  ไปแล้วน้ัน 

 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  มีความจําเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอํานาจหน้าที่  และ
เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  ทั้งน้ีเพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2566  กําหนดให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม  โดยให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังน้ี 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 
2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  ซึ่งเป็น
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีความจําเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงาน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2566  ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอีปาด  โดยยึดหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหาความต้องการของตนเอง  
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดได้จัดเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล  และนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดจึงได้ดําเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และร่วมเสนอปัญหาที่มาจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยผ่านกระบวนการประชาคม  อีกทั้งได้มีการแต่งต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  
1  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
          องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   
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ส่วนที่  1   
บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความ
ต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ 
 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  มีวัตถุประสงค์  ดังน้ี 
 2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําปี 
 2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าทีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี  
และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

3. ขั้นตอนการแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.2566  กําหนดให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม  โดยให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังน้ี 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม  ครัง้ที่  1 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 



 

  

 

 

 

 
ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
  

 

 

 

 

 



-3- 
บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28 

 
3,351,900 

 
1 

 
958,500 

 
29 

 
4,310,400 

รวม - - - - - - 28 3,351,900 1 958,500 29 4,310,400 
4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและสาธารณสุข 
          4.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน 
          4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
- 

 
150,000 

- 

 
1 
4 

 
150,000 

40,000 

 
1 
4 

 
150,000 

40,000 

 
3 
8 

 
450,000 

80,000 
รวม - - - - 1 150,000 5 190,000 5 190,000 11 530,000 

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

150,000 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

150,000 
รวม - - - - 1 150,000 - - - - 1 150,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 2 300,000 33 3,541,900 6 1,148,500 41 4,990,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 



-4- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุถนน
ดินสายทางดอนปูต่า  
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว  162 
00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 
0.30 – 0.40 ม. หรือมปีริมาตรดนิถมไม่น้อยกว่า 
187.11  ลบ.ม. 

30,990 - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายทางนา เ ทิ ง  - 
หนองหัวลิง บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 (ช่วงที่  2) 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 121.00 ม. ผวิราจร
กว้าง 3.00 ม. ดนิถมสูงเฉลี่ย 0.40 – 0.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 187.85 ลบ.ม. 

19,100- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรงุถนน
ดินสายทางบ้านสงู - 
หนองฮ ูบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 
2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว 1,230.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 – 
0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,909.58 ลบ.ม. 

142,930- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-5- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรงุถนนดินสาย
ทางหนองบก - หนองสีวงศ์ บา้น
ทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว 
335.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 
2.50 ม. ดินถมสงูเฉลี่ย 
0.30 – 0.40 ม.หรือมี
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
333.00 ลบ.ม. 

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

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรงุถนนดินสาย
ทางหนองสวีงศ์ - ดงส้มป่อย 
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว 
465.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ดินถมสงูเฉลี่ย 
0.30 – 0.40 ม.หรือมี
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
545.21 ลบ.ม. 

38,200- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



-6- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรงุถนนดิน
สายทางหนองไฮ - หนองอั้น 
บ้านหนองไฮ  หมูท่ี่  3,5 
(จํานวน 2 ช่วง) 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ช่วงที่ 1 
ระยะทางยาว 300.00 ม. 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ดิน
ถมสูงเฉลี่ย 0.30 – 0.40 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 351.75 ลบ.ม. ช่วงที่ 
2 ระยะทางยาว 550.00 ม. 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ดิน
ถมสูงเฉลี่ย 0.30 – 0.40 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 644.88 ลบ.ม. 

74,860     ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรงุถนนดิน
สายทางหนองไฮ - หนองแต้ 
บ้านหนองไฮ  หมูท่ี่  3,5 
(จํานวน 4 ช่วง) 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ช่วงที่ 1 
ระยะทางยาว 200.00 ม. 
ผิวจราจรกว้าง 2.30 ม. ดิน
ถมสูงเฉลี่ย 0.20 – 0.30 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 127.50 ลบ.ม.  
 

154,110 (เปลี่ยน ปี 
พ.ศ.มา 
2565) 

   ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-7- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 
300.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 
2.50 ม. ดินถมสงูเฉลี่ย 
0.30 – 0.40 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
299.25 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3 ระยะทางยาว 
770.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 
2.50 ม. ดินถมสงูเฉลี่ย 
0.20 – 0.30 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
529.38 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4 ระยะทางยาว 
610.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 
2.50 ม. ดินถมสงูเฉลี่ย 
0.20 – 0.30 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
419.38 ลบ.ม. 

        

แบบ ผ.02 



-8- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลง
หินคลุกสายทางรอบหนองเล้า - 
บ้านสงู บา้นอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว  
1,000.00 ม. ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 150.00 
ลบ.ม. 

107,930- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลง
หินคลุกสายทางอีปาด - โนนปอ 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1  (จํานวน 2 
ช่วง) 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว 
800.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 
4.00 ม. หนาเฉลีย่  0.05 
ม. หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. 

122,140- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลง
หินคลุกสายทางอีปาด - หนอง
น้ําเต้า บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว 
600.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 
3.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.05 
ม. หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. 

64,760- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



-9- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางที่ดินนายอุท้ย  ชราศรี - 
ที่ดินนายพิบูลย์  ชารี  บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 579.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 101.32 ลบ.ม. 

72,900- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางที่ดินนายคําผา่น       
ทุมแถว – ที่ดินนายเจริญ  ชารี    
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 654.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 81.75 ลบ.ม. 

58,820- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางที่ดินนายน้อย  คงคา
หาญ – ที่ดินนายประนัย  ป้องเศรา้  
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน ระยะทาง
ยาว 785.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 137.37 ลบ.ม. 

98,840- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-10- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางรอบดอนปู่ตา - หนอง
ยางน้อย บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00  ลบ.ม. 

53,960- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางอีปาด – ดอนกอยดินกี่ 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  2,000.00 ม. ผิว
จรากรกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 400.00 ลบ.ม. 

294,330- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางรอบหนองฮวก  บ้าน    
อีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 250.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 43.75 ลบ.ม. 

63,350- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-11- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางหนองโป่ - หนองสูนย์ 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 700.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 105.00 ลบ.ม. 

75,550- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางหนองหวาย - หนองสูนย์ 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 600.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
คลุกสายหนองสิม – สวนป่า  บ้าน   
อีปาด  หมู่ที่ 1 (ช่วงที่   2) 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 130.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 19.50 ลบ.ม. 

22,900- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-12- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางอีปาด - หนองหวาย 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 2,500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 500.00 ลบ.ม. 

384,970- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรงุถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางอีปาด - หนองม่วง บา้น
อีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 2,000.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 400.00 ลบ.ม. 

287,830- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง – หนองเห็บ 
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  1,000.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 150.00 ลบ.ม. 

107,930- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-13- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง – หนองแวง 
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  1,000.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 150.00 ลบ.ม. 

107,930- - -   ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง – หนองบก 
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  1,000.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 150.00 ลบ.ม. 

107,930- - -   ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง – บ้านทุ่ง  
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  1,500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 300.00 ลบ.ม. 

215,870- - -   ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-14- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก
สายทางบ้านสูงหนองบก 
- บ้านสูงพันลํา บ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย และลดปริมาณ
น้ําท่วมขังในเขตชุมชน 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว  
345.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
51.75  ลบ.ม. 

37,230- - -  - ร้อยละ 70 
ผู้ใช้ถนนมี
ความพึง
พอใจมาก 

สะดวกในการ
คมนาคม 
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก
สายทางหนองตาแกว - 
หัวทุ่ง  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว  
500.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
75.00 ลบ.ม.  

53,960- - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก
ส ายทา งบ้ า น น้ อย  – 
หนองเหม้า บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชนสญัจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทางยาว  
700.00 ม. ผิวจราจรกวา้ง 3.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
105.00 ลบ.ม. 

75,550- - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-15- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหลังเมรุ - สายทุ่งมั่ง
แดงหม้อ บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  300.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 45.00 ลบ.ม. 

32,380- - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางจากที่ดินนายสวัสดิ ์  
ชารี - ที่ดินนางหนูพิศ  แจง้นาม  
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  240.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 30.00 ลบ.ม. 

21,580 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหนองเหม้า – หนอง
ถ่ม  บา้นทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-16- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหนองอีข่า - หนอง
ตอ  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางสงป่าบาก - หนองตอ 
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางบ้านสูง - พันลํา  
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-17- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางนาเทิง  บ้านทุ่งมั่ง  
หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  300.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 45.00 ลบ.ม. 

32,380 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองอีหีน 
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางนาเทิง - หนองแฝก  
บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  450.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 67.50 ลบ.ม. 

48,570 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-18- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางทุ่งมั่ง - หนองขาม  
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหนองไฮ – อีปาดทาง
เก่า บา้นนหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  1,000.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 125.00 ลบ.ม. 

89,940 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหนองไฮ – ทางล้อ 
บ้านนหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-19- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางสันคลองห้วยคํา
บ้านนหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 (ช่วงที่  
8) 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  370.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 46.25 ลบ.ม. 

33,280 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหนองไฮ – ป่าช้าพระ 
บ้านนหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางหนองอีเฒ่า - หนอง
ตาแกว  บ้านนหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่างห
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  600.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 90.00 ลบ.ม. 

64,760 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-20- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางโรงเรียนใหม่ - หนอง
แต้ บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  700.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 87.50 ลบ.ม. 

62,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางโรงเรียนใหม่ -      
ดงประสงค์ บ้านนหนองไฮ  หมู่ที่  
3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  500.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75.00 ลบ.ม. 

53,960 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางป่าช้า - ห้วยคํา (รอบ
ใน)  บา้นนหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่างห
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  300.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 45.00 ลบ.ม. 

32,380 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-21- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
หินคลุกสายทางป่าช้า  -  ห้วยคํา  
บ้านนหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว  417.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 52.13 ลบ.ม. 

37,510 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายทางอีปาด - โนนปอ บา้น   
อีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 100.00 ม. ผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
500.00 ตร.ม. 

318,410 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายทางจากบ้านนายคาํยุ่น  
พิมพ์พันธ์ – บ้านนายน้อย  คงคา
หาญ  บา้นอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่างห
และปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 21.00 ม. ผวิจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 
84.00 ตร.ม. 

49,000 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



-22- 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ กส ายทา งจากบ้ านนายชม  
ชราศรี -  บ้านนายไสว   เวียงคํา   
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 15.00 ม. ผวิจราจร
กว้าง 5.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 
75.00 ตร.ม. 

46,000 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายทางจากบ้านนายสง่า     
ชราศรี - บา้นนายบุญเลี้ยง  จันละออ 
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 26.00 ม. ผวิจราจร
กว้าง 2.50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 
65.00 ตร.ม. 

39,000 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายทางทุ่งมัง่ - โรงเรียน
ประสานมิตรวิทยา  (ช่วงที่  7)  บ้าน
ทุ่งมั่ง  หมู่ที่ 2,4 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง
ยาว 81.00 ม. ผวิจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 
324.00 ตร.ม. 

196,860 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหนองไฮ – บ้านป่าข่า 
ต.นาคําใหญ่ บ้านหนองไฮ  หมู่ ที่  
3,5 

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน  ระยะทาง 
200.00 ม. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม. 

479,400 - -   ดําเนินการได้
สําเรจ็ตาม
เป้าหมาย
ร้อยละ 95 

สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

รวม 53  โครงการ    - - - -    

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5. การบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารการจัดการที่ดี 

  6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ
หลกั 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2 5 7 0  
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 
(การจดัทําหรือ
ปรับปรงุฐานข้อมลู
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน) 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดทําหรือปรับปรงุฐานข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และ
การจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ไดแ้ก่  การจดัทําฐานข้อมลู
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีความ
สมบูรณ์และสามารถนําข้อมลูไปใช้
ดําเนินการจดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ของการ
ดําเนินการ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฎหมาย 

การจัดภาษีมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

รวม 5  โครงการ - -      - - - 

แบบ ผ.02 
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บญัชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก) 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  3  เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  ธันวาคม  
2564 

66,000 - - - - สํานักปลัด 

 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์) 

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่  2  * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จํานวน  1  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  ธันวาคม  
2564 

30,000 - -  - กองคลัง 

 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องปริ๊นเตอร์) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) (จํานวน 2 เครื่อง) 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือน  ธันวาคม  2564 

8,000 - - - - สํานักปลัด/กอง
คลัง 

 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องปริ๊นเตอร์) 

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ  
LED  สี (จํานวน  1  เครื่อง)  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  ธันวาคม  
2564  

15,000 - - - - กองคลัง 

รวม  - - - -  
 

แบบ ผ.03 
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บญัชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องปริ๊นเตอร์) 

เครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี (จํานวน  1  
เครื่อง)  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน  ธันวาคม  2564 

15,000 -  - - สํานักปลัด 

 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์) 

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  2  * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน  1  เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  ธันวาคม  
2564 

30,000 - - - - สํานักปลัด 

รวม - - - - -  
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บญัชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลอีปาด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องปริ๊นเตอร์) 

เครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี (จํานวน  1  
เครื่อง)  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน  ธันวาคม  2564 

15,000 -  - - กองช่าง 

รวม 15,000 - - - -  

แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 




