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ส่วนที่  1 
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

1.  ด้านกายภาพ  
    1.1   ที่ตั้งของจังหวัดชัยภูมิ 

     จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 15 องศา
เหนือ  เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  
332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของภาค และร้อยละ 2.5 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ 7 
ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
            ทิศเหนือ              ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และเพชรบูรณ์ 
            ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น  และนครราชสีมา 
                    ทิศใต้                  ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา          
            ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ์ 

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพ้ืนที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบ
สูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพ้ืนที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก 
ประกอบด้วยเทือกเขาส้าคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า  ภูแลนคา  และภูพังเหย  ซึ่งมีลักษณะและจ้านวนพ้ืนที่ดังนี้ 

ตารางแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 
ที ่ ลักษณะภูมิประเทศ จ านวนพื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
1. ภูเขาและป่าไม้ 4,026,616 50.42 
2. ที่ราบลุ่ม 3,603,994 45.13 
3. ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้    252,413 3.16 
4. พ้ืนน้้า     63,431 0.79 
5. เนื้อท่ีดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้    39,975 0.50 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 7,986,429 100.00 
จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

  พ้ืนที่ราบในฝั่งแม่น้้า มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร ได้แก่บริเวณพ้ืนที่
ราบเรียบ  ความลาดเอียงของพื้นที่อยู่ระหว่างร้อยละ0 - 2 ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 13  ได้แก่พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้า
ชีในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอคอนสวรรค์  อ้าเภอบ้านเขว้า  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอจัตุรัส  อ้าเภอเนิน
สง่า  บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้้าท่วมถึง 
   พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนต่้า อยู่ตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนว
เทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนในเขต
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  อ้าเภอหนองบัวระเหว อ้าเภอบ้านเขว้า อ้าเภอแก้งคร้อ  อ้าเภอเทพสถิต อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์และอ้าเภอบ้านแท่น  
  พ้ืนที่สูงและภูเขา   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น 
มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของอ้าเภอหนองบัวระ
เหว  อ้าเภอเทพสถิต  อ้าเภอคอนสาร อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ้าเภอหนองบัวแดง  อ้าเภอภูเขียว  อ้าเภอแก้งคร้อ  
อ้าเภอภักดีชุมพล  อ้าเภอซับใหญ่  และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 

   1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
   จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะอากาศร้อนชื้น  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู 
โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี   มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว 
ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้ 

 ฤดูหนาว   ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
        ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
        ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
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1.4 ลักษณะของดิน 
  วัตถุต้นก้าเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้้าพัดมาทับกั น
นาน และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่ท้าให้พ้ืนที่มีความสูง
แตกต่างกัน ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหินส่วนใหญ่เป็นบริเวณภูเขาและท่ีลาดเชิงเขา  
2.  ด้านการเมือง /การปกครอง   
                   2.1  เขตการปกครอง 
   จังหวัดชัยภูมิ มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ  3 ส่วน คือ  

1. ราชการบริหารส่วนกลาง มีส่วนราชการส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด  จ้านวน  
46  หน่วยงาน 

2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจ้าจังหวัด จ้านวน 35 หน่วยงาน 
แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ้าเภอ 124 ต้าบล 1,617 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประกอบด้วย 

(1)  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ       (2)  อ้าเภอภูเขียว 
(3)   อ้าเภอจัตุรัส       (4)  อ้าเภอแก้งคร้อ 
(5)   อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    (6)  อ้าเภอหนองบัวแดง 
(7)  อ้าเภอคอนสาร     (8)  อ้าเภอบ้านเขว้า 
(9)  อ้าเภอคอนสวรรค์     (10)  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 
(11)  อ้าเภอเทพสถิต     (12)   อ้าเภอบ้านแท่น 
(13)   อ้าเภอหนองบัวระเหว     (14)   อ้าเภอภักดีชุมพล 
(15)   อ้าเภอเนินสง่า           (16)  อ้าเภอซับใหญ่ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน  143  แห่ง  ประกอบด้วย  
     3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1     แห่ง 
     3.2  เทศบาล   36    แห่ง 

- เทศบาลเมือง       1 แห่ง 
- เทศบาลต้าบล  35 แห่ง 

   3.3 องค์การบริหารส่วนต้าบล     106  แห่ง 
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ราชการบริหารส่วนกลาง   

จ านวน 46  ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

จ านวน  35 ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 143 แห่ง 

อ าเภอ 

จ ำนวน  16  อ ำเภอ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จ ำนวน 1 แห่ง 

ง 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ ำนวน  106 แห่ง 

ง 

ต าบล 

จ ำนวน 124 ต ำบล 

หมู่บ้าน 

จ ำนวน  1,617 หมู่บำ้น 

 

เทศบาล  จ านวน 36 แห่ง 

     - เทศบำลเมือง    1  แหง่ 

     - เทศบำลต ำบล 35  แหง่ 

 

โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชัยภูมิ 
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2.2 การเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ 

เขต พื้นที่ที่ประกอบ 
ต าบล หมู่บ้าน 

หน่วย ผู้มีสิทธิ 
ครัวเรือน หมายเหตุ 

เลือกตั้งท่ี เป็นเขตเลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 

1 อ้าเภอเมืองชัยภูมิ 19 224 283 146,835 48,540   

รวม 19 224 283 146,835 48,540   

2 อ้าเภอจัตุรัส 9 119 143 60,701 20,769   

  อ้าเภอเนินสง่า 4 48 48 20,557 6,923   

  อ้าเภอบ้านเขว้า 6 88 112 41,164 14,486   

  อ้าเภอหนองบัวระเหว 5 58 62 29,578 10,573   

รวม 24 313 365 152,000 52,751   

3 อ้าเภอเทพสถิต 5 92 120 52,369 19,341   

  อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ 7 95 106 42,321 14,513   

  อ้าเภอภักดีชุมพล 4 47 47 23,636 7,907   

  อ้าเภอซับใหญ่ 3 37 37 11,726 4,430   

รวม 19 271 310 130,052 46,191   

4 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 11 144 174 89,586 26,113   

  อ้าเภอหนองบัวแดง 8 130 143 79,023 23,986   

รวม 19 274 317 168,609 50,099   

5 อ้าเภอภูเขียว 11 155 181 96,797 29,764   

  อ้าเภอคอนสาร 8 85 93 48,525 14,871   

รวม 19 240 274 145,322 44,635   

6 อ้าเภอแก้งคร้อ 10 126 155 73,515 23,299   

  อ้าเภอคอนสวรรค์ 9 103 103 43,368 13,936   

  อ้าเภอบ้านแท่น 5 66 78 36,410 10,971   

รวม 24 295 336 153,293 48,206   

รวมทั้งหมด 124 1,617 1,885 896,111 290,422   
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หมายเหตุ  ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 
3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

 
สรุป เปรียบเทียบข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 

 ปี 2556 – 2557  มีจ้านวนประชากรเพิ่มข้ึน จ้านวน 1,326 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 

 ปี 2557 – 2558  มีจ้านวนประชากรเพิ่มข้ึน จ้านวน 1,203 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 

 ปี 2558 – 2559  มีจ้านวนประชากรเพิ่มข้ึน จ้านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 0.004 

 ปี 2559 – 2560  มีจ้านวนประชากรเพิ่มข้ึน จ้านวน 1,157 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 

 ปี 2560 – 2561  มีจ้านวนประชากรลดลง จ้านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ - 0.03 
 ดังนั้น การคาดการณ์ในอนาคตประชากรในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยปีละ 0.08 % 

 

ตาราง 1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปล่ียนแปลง และความหนาแน่นของประชากร เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2556 - 2560

Table1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2013 - 2017

ความหนาแนน่

ของประชากร

(ต่อ ตร. กม.)

2556 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 Population density

(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2014) (2015) (2016) (2017) (per sq. km.)

1,135,723 1,137,049 1,138,252 1,138,199 1,139,356 0.12 0.11 0.00 0.10 89.16

เมืองชยัภูมิ 184,512 184,371 184,106 183,801 183,976 -0.08 -0.14 -0.17 0.10 157.26 Mueang Chaiyaphum

บ้านเขว้า 51,251 51,207 51,136 50,960 50,861 -0.09 -0.14 -0.34 -0.19 93.44 Ban Khwao

คอนสวรรค์ 54,298 54,221 54,123 53,974 53,775 -0.14 -0.18 -0.28 -0.37 114.87 Khon Sawan

เกษตรสมบูรณ์ 111,567 111,791 111,925 112,075 112,326 0.20 0.12 0.13 0.22 79.16 Kaset Sombun

หนองบัวแดง 100,347 100,885 101,239 101,518 101,757 0.54 0.35 0.28 0.24 40.87 Nong Bua Daeng

จัตุรัส 75,798 75,697 75,720 75,419 75,354 -0.13 0.03 -0.40 -0.09 116.46 Chatturat

บ าเหนจ็ณรงค์ 53,958 54,020 53,998 53,974 54,012 0.11 -0.04 -0.04 0.07 96.40 Bamnet Narong

หนองบัวระเหว่ 37,989 38,063 38,264 38,321 38,526 0.19 0.53 0.15 0.53 45.77 Nong Bua Rawe

เทพสถิต 68,689 69,044 69,598 69,783 70,080 0.52 0.80 0.27 0.43 80.04 Thep Sathit

ภูเขียว 124,727 124,769 124,690 124,569 124,583 0.03 -0.06 -0.10 0.01 155.39 Phu Khieo

บ้านแท่น 45,743 45,753 45,695 45,647 45,636 0.02 -0.13 -0.11 -0.02 147.83 Ban Thaen

แก้งคร้อ 93,499 93,566 93,720 93,840 93,835 0.07 0.16 0.13 -0.01 161.18 Kaeng Khro

คอนสาร 61,942 61,920 61,956 62,037 62,128 -0.04 0.06 0.13 0.15 64.27 Khon San

ภักดีชมุพล 30,626 30,753 30,938 31,028 31,124 0.41 0.60 0.29 0.31 49.72 Phakdi Chumphon

เนนิสง่า 25,942 26,009 26,030 25,979 26,033 0.26 0.08 -0.20 0.21 117.27 Noen Sa-nga

ซับใหญ่ 14,835 14,980 15,114 15,274 15,350 0.98 0.89 1.06 0.50 60.20 Sub Yai

           ท่ีมา:   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

    Source:   Department of Provincial Administration,  Ministry of Interior

รวมยอด Total

อ าเภอ

ประชากร อัตราการเปล่ียนแปลง

District

Population Percentage  change (%)

3
Dem

ographic,Population and Housing Statistics
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 สัดส่วน แนวโน้มประชากรและความหนาแน่น : ข้อมูลประชากร  ของส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์ 

กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนกันยายน 2561 จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรทั้งสิ้น 1,139,023 คน มีจ้านวนบ้านทั้งสิ้น  
387,224 หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด  89.13 คน ต่อตารางกิโลเมตร  

จ านวนประชากร จ าแนกรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ พ้ืนที่ 

 

ระยะทาง 

(กม.) 

จ านวน ประชากร (คน) 

หมู่บ้าน ต าบล ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1. เมืองชัยภูม ิ 1,169.898 1 224 19 75,032 89,434 94,229 183,663 

2 บ้านเขว้า     544.315 13 88 6 17,405 25,084 25,758 50,842 

3 คอนสวรรค ์    468.147 38 103 9 19,198 26,587 27,139 53,726 

4. เกษตรสมบูรณ ์  1,418.967 102 144 11 32,202 55,909 56,461 112,370 

5. หนองบัวแดง  2,215.459 49 130 8 32,335 51,131 50,695 101,826 

6. จัตุรสั     647.031 38 119 9 26,793 36,549 38,601 75,150 

7. บ้าเหน็จณรงค ์     560.300 58 95 7 17,971 26,675 27,279 53,954 

8 หนองบัวระเหว     841.782 33 58 5 13,612 19,412 19,177 38,589 

9. เทพสถิต     875.604 105 92 5 25,016 35,494 34,742 70,236 

10 ภูเขียว    801.757 78 155 11 38,665 61,463 63,078 124,541 

11 บ้านแท่น     308.707 92 66 5 12,826 22,612 23,038 45,650 

12 แก้งคร้อ    582.196 45 126 10 31,729 46,525 47,272 93,797 

13 คอนสาร     966.665 125 85 8 19,408 30,995 31,104 62,099 

14 ภักดีชุมพล     900.456 85 47 4 11,419 15,842 15,307 31,149 

15 เนินสง่า     222.003 30 48 4 8,209 12,910 13,120 26,030 

16 ซับใหญ ่     225.000 55 37 3 5,404 7,842 7,559 15,401 

รวม 12,778.287 - 1,617 124 387,224 564,464 574,559 1,139,023 

หมายเหตุ : ส้านักงานกลางทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2561  



1-8 
 

         

 
ร้อยละ 

   เมื่อน้าข้อมูลประชากรของจังหวัดชัยภูมิมาวิเคราะห์ตามช่วงชั้นอายุแล้ว พบว่าโครงสร้าง
ประชากรของจังหวัดชัยภูมิเป็นรูปปิรามิดแบบรวงผึ้ง  แสดงให้เห็นว่าประชากรของจังหวัดมีอัตราเด็กแรกเกิด 0 – 
4 ปีต่้า และอัตราการตายเด็กแรกเกิดถึงวัยแรงงานต่้า  ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 30 – 44 ปี มี
จ้านวนมาก ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างมูลค่าและผลผลิตให้กับจังหวัดในระยะ 15 ปีข้างหน้า 

   ส้าหรับในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โครงสร้างประชากรจังหวัดชัยภูมิจะประสบปัญหาประชากรวัย
แรงงานน้อยลง และมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานในช่วงอายุดังกล่าว ส่วนภาคการเกษตรอาจไม่มาก เท่าที่ควร 
ลักษณะโครงสร้างประชากรเช่นนี้จะส่งผลให้ขาดก้าลังแรงงานเพ่ือสร้างผลผลิตและขยายเศรษฐกิจ ในขณะที่
ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐเพ่ิมขึ้น  ในการจัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของ
ประชากรสูงอาย ุ

 

           จ้านวนประชากรเด็ก อายุต่้ากว่า 18 ปี จ้านวน 235,108 คน (เพศชาย 121,095 คน เพศหญิง 
114,013 คน) แบ่งเป็นสัดส่วนของเด็กแยกตามช่วงวัย ดังนี้ 1) เด็กแรกเกิด – ปฐมวัย(แรกเกิด – 5 ปี) จ้านวน 
72,936 คน (เพศชาย 37,443 คน เพศหญิง 35,493 คน) 2) เด็กในวัยเรียน ตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 ปีขึ้น
ไป – 15 ปี) จ้านวน 133,738 คน (เพศชาย 69,008 คน เพศหญิง 64,730 คน) 3) เด็กวัยเรียน (16 ปีขึ้นไป – 18 
ปีบริบูรณ์) จ้านวน 28,434 คน (เพศชาย 14,644 คน เพศหญิง 13,790) 
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แรกเกิด-5 ปี, 31%

6-15 ปี, 57%

16-18 ปี
12%

ประชากรเด็ก

51%
49%

ประชากรเยาวชน

ชาย หญิง

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◼ จ้านวนประชากรเยาวชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป– 25 ปีบริบูรณ์ จ้านวน 110,756 คน เป็นเพศชาย 56,060 

คน และเพศหญิง 54,696 คน 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ชาย
51%

หญิง
49%

แรกเกิด - 5 ปี

ชาย
52%

หญิง
48%

6 - 15 ปี

ชาย
52%

หญิง
48%

16 - 18 ปีบริบูรณ์
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 ◼ จ้านวนประชากรวัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป - 60 ปีบริบูรณ์ จ้านวน 602,901 คน เป็นเพศชาย 

300,911 คน เพศหญิง 301,990 คน 

 

 

 

 

  

 

  

 ◼ จ้านวนผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ้านวน 186,768 คน เป็นเพศชาย 85,264 คน เพศหญิง 
101,504 คน เมื่อจ้าแนกเป็นช่วงอายุ ดังนี้ 1) อายุ 60 – 70 ปีบริบูรณ์ 106,889 คน (เพศชาย 50,703 คน เพศ
หญิง 56,186 คน) 2) อายุ 70 – 80 ปีบริบูรณ์ 54,769 คน (เพศชาย 24,470 คน เพศหญิง 30,299 คน) 3) อายุ 
80 – 90 ปี 21,805 คน (เพศชาย 8,815 คน เพศ หญิง 12,990 คน) 4) อายุ 90 – 100 ปีบริบูรณ์ 3,232 คน 
(เพศชาย 1,248 คน เพศหญิง 1,948 คน) 5) อายุ 100 ปีขึ้นไป 73 คน (เพศชาย 28 คน หญิง 45 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◼ จ้ านวนคนพิการที่ จดทะเบี ยน จากฐานข้อมูลศูนย์บริการคนพิการจั งหวัดชัยภู มิ                        
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีทั้งหมด 48,824 คน เป็นเพศชาย 22,988 คน เพศหญิง 25,836 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.34 ต่อจ้านวนประชากรทั้งจังหวัด จ้าแนกเป็น 1) พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 34,795 คน (เพศชาย 
15,281 คน เพศหญิง 19,514 คน) 2) พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 4 ,495 คน (เพศชาย 2,379 คน เพศ
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หญิง 2,116 คน) 3) พิการทางการเห็น 1,899 คน (เพศชาย 791 คน เพศหญิง 1,108 คน) 4) พิการทางสติปัญญา 
3,501 คน (เพศชาย 1,950 คน เพศหญิง 1,551 คน) 5) พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 3,763 คน (เพศชาย 
2,347 คน เพศหญิง 1,416 คน) 6) พิการออทิสติก 93 คน (เพศชาย 64 คน เพศหญิง 29 คน) 7) พิการทางการ
เรียนรู้ 278 คน (เพศชาย 176 คน เพศหญิง 102 คน) 
  ◼ จ้านวนครัวเรือนทั้งจังหวัด (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 )  
จ้านวน 380,266 ครัวเรือน 
  ◼ จ้านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือน (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560) 
เฉลี่ยจ้านวน 3 คน ต่อ ครัวเรือน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2) กลุ่มชาติพันธุ์ 

   จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติหรือหลายชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติ
พันธุ์ในจังหวัดชัยภูมิที่มีจ้านวนมากมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ ลาว (หรือไทยอีสาน) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้ง 16 อ้าเภอ และ 
ไทย (หรือเรียกอีกอย่างว่า ไทยโคราช) บางส่วน คือ  ในเขตอ้าเภอเนินสง่า อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  อ้าเภอจัตุรัส  
และอ้าเภอหนองบัวระเหว  ไทคอนสารซึ่งมีภาษาเป็นเอกลักษณ์ และมีส้าเนียงคล้ายกับคนจังหวัดเลย  ในเขต
อ้าเภอคอนสาร  อ้าเภอภูเขียว  อีกกลุ่มคือ  ญัฮกุร  คือ ชุมชน   ที่ใช้ภาษามอญโบราณ  โดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิ 
อยู่ในเขตอ้าเภอเทพสถิต  อ้าเภอหนองบัวระเหว และอ้าเภอจัตุรัส กลุ่มชนดังกล่าวเรียกตนเองว่า “ญัฮกุร” 
(Nyah-Kur) แปลว่า “คนภูเขา” คนไทยในเมืองเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ชาวบน” และยังมีเชื้อชาติอีกได้แก่ จีน ญวน 
และแขก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายในเขตเมือง  ซึ่งมีอยู่ประปรายในเขตอ้าเภอต่างๆทั่วไป  สัดส่วนของ
ประชากรเมืองและชนบท/ชาติพันธุ์เฉลี่ย  1/146 

67%

10%

3%
9%

10%

0%

1% 0%

สถิติคนพิการแบ่งตามประเภท

ร่างกาย การได้ยิน

การเห็น สติปัญญา

จิตใจ/พฤติกรรม ออทิสติก

การเรียนรู้ ซ้้าซ้อน
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4.  ด้านสังคม 
   4.1  การศึกษา  

จังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบ 
โรงเรียนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จากข้อมูลปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีสถานศึกษา
ตั้งอยู่ในจังหวัดทุกสังกัดจ้านวน 850 แห่ง ประกอบด้วย  

4.1.1 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 732 แห่ง  
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ้านวน 16 แห่ง  
ส้านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ้านวน 17 แห่ง ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

จ้านวน 2 แห่ง ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ้านวน 34 แห่ง รวมสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 801 แห่ง  

4.1.2 นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส้านักงานพระพุทธศาสนา จ้านวน 6 แห่ง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ้านวน 42 แห่ง อ่ืนๆ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  

จ้านวน 1 แห่ง รวมสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ้านวน 49 แห่ง รวมสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยภูมิทั้งสิ้น จ้านวน 850 แห่ง  

4.1.3 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จ้านวน 240 แห่ง  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ้านวน 261 แห่ง  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จ้านวน 192 แห่ง  
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ้านวน 37 แห่ง  
ส้านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ้านวน 2 แห่ง รวม จ้านวน 732 แห่ง  
4.1.4 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ้านวน 3 แห่ง  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ชั้นสูง จ้านวน 12 แห่ง  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ปริญญาตรี จ้านวน 2 แห่ง รวม จ้านวน 17 แห่ง  
4.1.5 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จ้านวน 1 แห่ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จา้นวน 1 แห่ง  
4.1.6 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560  
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 จ้านวน 2 แห่ง  
เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 3 แห่ง  
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เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 1 แห่ง   
4.2  สาธารณสุข 

           จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลรัฐ จ้านวน 16  แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  167  แห่ง  
นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  หมู่บ้าน สถานพยาบาลของเอกชนและร้านขายยา  
การให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัดโดยเฉพาะท้องถิ่นชนบททั่วไป   

ตารางจัดระดับสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 

ระดับสถานบริการ 

ระดับ  A 
(Advance & 
Sophisticate 
Technology 

ระดับ  S 
(Standard Level 
Referral ospital) 

ระดับ  M 
(Mid Level Referral Hospital) 

ระดับ   F 
(First Level Refferal Hospital) 

 

M 1 M 2 F 1 F 2 F 3 

 - รพ.ชัยภูม ิ
 

-รพ.ภูเขียว
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

 

-รพ.แก้งคร้อ 

-รพ.หนองบัวแดง 
 

 

-รพ.จัตุรสั 

-รพ.บ้าเหน็จ

ณรงค ์

-รพ.บ้านเขว้า 

-รพ.หนองบัวระเหว 

-รพ.เทพสถิต 

-รพ.เนินสง่า 

-รพ.ภักดีชุมพล 

-รพ.คอนสวรรค ์

-รพ.เกษตรสมบรูณ ์

-รพ.บ้านแท่น 

-รพ.คอนสาร 

-รพ.ซับใหญ ่

- 1  แห่ง 1 แห่ง 2  แห่ง 2  แห่ง 9  แห่ง 1  แห่ง 
 

จ้านวนโรงพยาบาล + จ้านวนเตียง +จ้านวน รพ.สต จังหวดัชัยภูมิ 
 

 ล า 
 ดับ 

โรงพยาบาล ประเภท รพ.  
ตาม  

Service plan 

จ านวนเตียง 
คิดตามกรอบ 

(เตียง) 

จ านวนเตียง 
ของ รพ. ที่เปิด

บริการจริง (เตียง) 

จ านวน รพ.สต. 
(แห่ง) 

 
1 ชัยภูมิ S 600 684 21 

2 บ้านเขว้า F2 50 60 10 

3 คอนสวรรค์ F2 30 50 9 

4 เกษตรสมบูรณ์ F2 60 67 16 

5 หนองบัวแดง M2 60 72 13 
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6 จัตุรัส F1 120 86 11 

7 บ้าเหน็จณรงค์ F1 60 75 11 

8 หนองบัวระเหว F2 30 30 6 

9 เทพสถิต F2 30 30 10 

10 ภูเขียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

M1 300 285 15 

11 บ้านแท่น F2 30 30 6 

12 แก้งคร้อ M2 60 94 15 

13 คอนสาร F2 50 60 9 

14 ภักดีชุมพล F2 30 30 6 

15 เนินสง่า F2 30 30 6 

16 ซับใหญ่ F3 30 10 3 

 รวม  1,530 1,693 167 

 
บุคลากรสาธารณสุข จ านวน (ปฏิบัติงานจริง) อัตราส่วน 1 : ประชากร 

สสจ.+รพ.
ชุมชน+รพสต. 

รพศ. รวม จ.ชัยภูมิ ระดับประเทศ 

แพทย์ 103 67 170    1 : 6,695        1 : 2,125 

ทันตแพทย์  73 14 87 1 : 13,083    1 : 9,876 

เภสัชกร 93 33 126 1 : 9,033    1 : 5,462 

พยาบาลวิชาชีพ 1,166 606 1,772    1 : 642       1 : 433 

นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 304 11 315 - - 

จพ.ทันตสาธารณสุข/ทันตาภิบาล 74 7 81 - - 

ข้อมูล :  รพ.ทุกแห่ง +สสจ+สสอ+รพ.สต. จังหวัดชัยภูมิ 
4.2.1 สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดอ่ืนและภาคเอกชน  (ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2560) 

  โรงพยาบาลเอกชน 
  - โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์  จ้านวน  31 เตียง 
  - โรงพยาบาลชัยภูมิราม   จ้านวน  30 เตียง 
 คลินิกแพทย์     จ้านวน  114 แห่ง 
 คลินิกทันตแพทย ์    จ้านวน  24 แห่ง 
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 คลินิกเทคนิคการแพทย์    จ้านวน  7 แห่ง 
 คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์   จ้านวน  190 แห่ง 
 คลินิกกายภาพ     จ้านวน  1 แห่ง 
 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน   จ้านวน  88 แห่ง 
 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จ จ้านวน  45 แห่ง 
 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส้าหรับสัตว์ จ้านวน  10       แห่ง 
 สถานที่ขายยาแผนโบราณ    จ้านวน  6 แห่ง 
 สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ   จ้านวน  4 แห่ง 
ที่มา : จากข้อมูลการส้ารวจ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ชัยภูมิ (ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2560) 

4.2.2 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2560) 
สถานที่ราชการ     จ้านวน  359   แห่ง 
วัดทั้งหมด  (วัดเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพ) จ้านวน         992 (30)  แห่ง 
ร้านอาหาร Clean Food Good Taste  จ้านวน  344   แห่ง 
แผงลอยจ้าหน่ายอาหาร    จ้านวน           858       แหง่ 
ตลาดสด ประเภท 1  (โครงการตลาดสดน่าซื้อ) จ้านวน  26   แห่ง 
ตลาดสด ประเภท 2  (ตลาดนัดน่าซื้อ)  จ้านวน  65   แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยว  (สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ) จ้านวน  4   แห่ง 
ห้างสรรพสินค้า     จ้านวน  4   แห่ง 
สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง   จ้านวน  39   แห่ง 
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย    จ้านวน  30   แห่ง 
สถานที่ผลิตประปาภูมิภาค   จ้านวน  9   แห่ง 
สถานที่ผลิตน้้าดื่มบรรจุขวด   จ้านวน  138   แห่ง 
สถานที่ผลิตน้้าแข็งบริโภค    จ้านวน  15   แห่ง 
โรงแรม และรีสอร์ท    จ้านวน  132   แห่ง 
สถานบันเทิงกลางคืน    จ้านวน  11   แห่ง 

ที่มา : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
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ประกันสุขภาพ
,837,162 (75.57%)

ประกันสังคม,191,392
(17.28%)

ข้าราชการ,61,077
(5.51%)

อปท.,11,410(1.03%) อื่นๆ, 6,510(0.59%)
ค่าว่าง,316(0.03%)

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือน ธันวาคม 2560 

 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ณ เดือน ธันวาคม 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรที่อาศัยอยู่จริง จ้านวน 1,107,867 คน มีหลักประกัน

สุขภาพ จ้านวน 1,107,551 คน คิดเป็นร้อยละ 99.97 (Nation Coverage) มีเป้าหมายการลงทะเบียนสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ้านวน 837,478 คน ผลงานการลงทะเบียนสิทธิฯ จ้านวน 837,162 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.96 (UC Converge) รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทสิทธิการมีหลักประกันสุขภาพ 

ประเภทสิทธิ รหัสสิทธิ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพ    

  1.1 จ้านวนที่คาดว่าจะมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (เป้าหมาย)  PREDICT_UC 837,478  

  1.2 ผลการลงทะเบียนสิทธิ (UC Converge)  837,162 99.96 

2. ความครอบคลุมสิทธิบัตรประกันสุขภาพทั้งหมดใน

จังหวัดชัยภูมิ (Nation Converge) 

ข้อ2.1+ข้อ2.2 1,107,551 99.97 

  2.1 สิทธิประกันสุขภาพตามทะเบียนบ้านในจังหวัด รวมข้อ 2.1 837,162 75.57 

       1) สิทธิประกันสุขภาพตามทะเบียนบ้านในจังหวัด UCS+WEL 766,422 69.18 

       2) สิทธิประกันสุขภาพตามทะเบียนบ้านจังหวัดอ่ืนมาขึ้น 

          ในจังหวัดชัยภูม ิ

UC_IN 70,740 6.39 
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  2.2 ประชากรสิทธิอ่ืนๆ ในจังหวัด รวมข้อ2.2 270,389 24.41 

       1) สิทธิประกันสังคม SSS 191,392 17.28 

       2) สิทธิข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ OFC 61,077 5.51 

       3) สิทธิพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) LGO 11,410 1.03 

       4) สิทธิอื่นๆ(ครูเอกชน,ประกันสังคมกรณีทุพลภาพฯลฯ) - 6,510 0.59 

3. สิทธิว่าง Null 316 0.03 

4. จ านวนประชากรที่อาศัยจริงในจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด ข้อ2 + ข้อ3 1,107,867 - 

5. อ่ืนๆ    

   5.1 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (Stateless people) STP 244 - 

   5.2 สิทธิคนต่างด้าว NRD 227 - 

   5.3 สิทธิคนไทยในต่างประเทศ FRG 207 - 

   5.4 บุคคลรอพิสูจน์สถานะ 005 2,135 - 

   5.5 สิทธิบัตรประกันสุขภาพในจังหวัดชัยภูมิไปขึ้นจังหวัดอ่ืน UC_OTHER 103,776 - 

 
          สา เห ต ุก ารต ายตามกลุ ่ม สา เห ต ุจ ังห ว ัดช ัยภ ูม ิ ป ี พ .ศ . 2560  พบว ่า  อ ัน ด ับ  1 ค ือ                    

โรคมะเร็งทุกชนิด คิดเป็นอัตรา 123.62  ต่อประชากรแสนคน  รองลงมา ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนโลหิต,        
โรคระบบประสาท, โรคติดเชื้อและปรสิต, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ,      โรค
ระบบย่อยอาหาร, ต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซัม, สาเหตุจากภายนอกอ่ืนที่ท้าให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและ
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อุบัติเหตุการขนส่ง  คิดเป็นอัตรา 86.63 , 68.97 , 68.18 , 67.18 , 33.74 , 28.55 , 25.83 , 17.13 และ 15.64 
ตามล้าดับ 

สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
1. โรคไข้เลือดออก 
 ปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยจ้านวน  284 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 24.95 ต่อแสนประชากร  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต  
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.16  กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 
10 – 14 ปี  อ้าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ บ้านเขว้า อัตราป่วย 86.10 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ ภักดีชุมพล 
และคอนสาร อัตราป่วย 48.46, 48.41 ต่อแสนประชากร ตามล้าดับ 
2. โรคไข้หวัดใหญ ่ 
 ปี พ.ศ. 2560 สสจ.ชัยภูมิ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ้านวน 2,674 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 
234.93 ต่อแสนประชากร  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1.09 : 1  กลุ่มอายุที่
พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี  รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี อ้าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภูเขียว                
อัตราป่วย 458.85 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ เมืองชัยภูมิ และเนินสง่า อัตราป่วย 339.50 , 284.47 ต่อแสน
ประชากร ตามล้าดับ 
3. โรคมือ เท้า ปาก  
 ปี พ.ศ. 2560 สสจ.ชัยภูมิ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จ้านวน 1,289 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 
113.25  ต่อแสนประชากร  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ  1. 30 : 1  กลุ่มอายุ
ที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี    รองลงมา คือ  กลุ่มอายุ  5 - 9 ปี   อ้าเภอที่มี อัตราป่วยสูงสุด   คือ                    
เกษตรสมบูรณ์ อัตราป่วย 227.82  ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ หนองบัวแดง และแก้งคร้อ อัตราป่วย 169.94 
166.38 ต่อแสนประชากร ตามล้าดับ 
4. โรคปอดอักเสบ  
 ปี พ.ศ. 2560 สสจ.ชัยภูมิ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จ้านวน 5,229 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 459.41 
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  กลุ่มอายุที่พบสูงสุด  คือกลุ่มอายุ  0 - 4 ปี  รองลงมา                
คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 1.09 เท่า อ้าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ                  
หนองบัวระเหว อัตราป่วย 1,136.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เนินสง่า และเกษตรสมบูรณ์  อัตราป่วย 
803.44 และ 639.68 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ  

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

ประชากร 
จ านวน (ราย) อัตรา/แสน จ านวน (ราย) อัตรา/แสน 

2555 31,834 2,817.62 34,724 3,086.27 1,129,818 

2556 32,942 2,915.69 36,213 3,205.20 1,133,034 



1-19 
 

         

2557 58,156 5,120.61 90,631 7,980.02 1,135,723 

2558 58,084 5,073.53 91,908 8,027.99 1,144,845 

2559 58,261 5,118.73 93,066 8,176.64 1,138,193 

2560 58,398 5,130.76 93,250 8,192.81 1,138,199 

สถานการณ์ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  จังหวัดชัยภูมิ  มีดังนี้  
            1. อัตราป่วยโรคเบาหวาน  ตั้งแต่ปี 2555 - 2560   อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนี้ โรคเบาหวาน           
คิดเป็นอัตราป่วย 2817.62, 2915.69, 5120.61, 5073.53, 5118.73 และ5130.76 ต่อแสนประชากรตามล้าดับ   
            2. อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ตั้งแต่ปี 2555 - 2560   อัตราป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนี้  3086.27, 
3205.20, 7980.02 ,8027.99, 8176.64และ8192.81  ต่อแสนประชากรตาม ล้าดับ   
 ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2557 - 2560 เป็นข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจาก 43 แฟ้ม    
ส่วนปี  2555-2556  เป็นข้อมูลรวบรวมจากรายงานประจ้าเดือนจากโรงพยาบาลทุกแห่ง      
 อัตราชุกโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เพ่ิมสูงขึ้นตั้ งแต่ปี  2555-2560   พบว่าโรคเบาหวาน         
อั ต ร าชุ ก คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  (ข อ งป ระช าก รทั้ งห ม ด ) 2 .8 2  , 2 .9 1 , 5 .1 2 , 5 .0 7 ,5 .1 2  แ ล ะ  5 .1 3                                     
โรคความดันโลหิตสูง  3.07,  3.21, 7.98 , 8.03 ,8.18 และ8.19  ตามล้าดับ 

4.3 อาชญากรรม 
      ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย ได้ แ พ ร่ ข ย า ย เข้ า ไป ใน พ้ื น ที่ แ ท บ ทุ ก ส่ ว น ข อ ง โล ก เนื่ อ ง ด้ ว ย ก ร ะ แ ส 
โลกาภิวัฒน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารได้รวดเร็วหลากหลายเส้นทางให้เลือกในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ การติดตาม 
ร่องรอยการกระท้าความผิดเป็นเรื่องยาก  และกลุ่มก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับไทยนั้นมีอยู่ 2 – 3 กลุ่ม ในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ปรากฏสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่  

4.4 ด้านยาเสพติด  
 จังหวัดชัยภูมิเป็นพ้ืนที่ตอนในมีพ้ืนที่ติดต่อหลายจังหวัดภาคกลางและจังหวัดต่างๆในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกและภาคเหนือ พ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ ส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิมีสภาพปัญหา
ด้านการค้า ปัญหาการแพร่ระบาด และเป็นพ้ืนที่ล้าเลียงผ่าน นักค้าใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงด่านหลักหรือพักรอยา
เสพติดเพ่ือส่งต่อไปยังพื้นท่ีอ่ืนต่อไป 

 ข้อมูลสถิติการจับกุมยาเสพติดรวมทั้งประเทศ (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จังหวัดชัยภูมิอยู่ใน
ล้าดับที่ 14 ของประเทศ และอยู่ในล้าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชนิดยาเสพติดที่มีการค้าและ
แพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ยาบ้า กัญชาแห้ง และ ไอซ์   

 ยาบ้า มีแหล่งที่มาจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง (นครราชสีมา ขอนแก่น 
บุรีรัมย์ เลย) จากพ้ืนที่ กทม./ปริมณฑล/ภาคกลาง (อยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี) จากภาคตะวันออก (ชลบุรี) 
และภาคเหนือ (เพชรบูรณ์ เชียงราย) กัญชาแห้ง ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (บึงกาฬ 
อุดรธานี ขอนแก่น)  ในลักษณะการล้าเลียงผ่านไปยังพ้ืนที่อ่ืน บางส่วนมาจากพ้ืนที่ กทม./ปริมณฑล ทั้งในรูปแบบ
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มาพร้อมกับยาบ้าและส่งทางพัสดุ  ไอซ์ มาจาก กทม./ปริมณฑล  ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนใหญ่จะมา
พร้อมกับยาบ้า  

 รูปแบบการล าเลียง  ผู้ค้ายาเสพติดสามารถใช้แต่ละเส้นทางน้ายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ได้หลายเส้นทาง 
ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของยาเสพติดว่านักค้าจะติดต่อซื้อยาเสพติดจากพ้ืนที่ใด  จากนั้นว่าจ้างผู้รับจ้างขนยาเสพติด
โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะ หากแหล่งที่มามีระยะทางไกล เช่น ชายแดนภาคเหนือ จะใช้วิธีโดยสารรถประจ้า
ทางมาลงที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล จากนั้นจะมีรถยนต์มารับเพ่ือน้ายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่และกระจายไปยังลูกค้า
รายย่อยเพ่ือน้าไปจ้าหน่ายให้กลุ่มผู้เสพต่อไป 
           สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด 
           ด้านการค้า 

           นักค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักค้าระดับรายย่อยและรายกลาง เครือข่ายนักค้ารายส้าคัญในพ้ืนที่

จังหวัดชัยภูมิที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบัน จ้านวน 6 เครือข่าย พ้ืนที่ที่พบความเคลื่อนไหวอยู่ในพ้ืนที่ 

อ้าเภอจัตุรัส อ้าเภอหนองบัวแดง อ้าเภอแก้งคร้อ อ้าเภอเมืองและอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และพบว่ากลุ่มนักค้า

ดังกล่าวเป็นเจ้าของยาเสพติด เป็นผู้สั่งการ บางรายมีภูมิล้าเนาอยู่ในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด

ขอนแก่น ระดับการค้าตั้งแต่ 20,000 – 80,000 เม็ด  จากการที่มียาเสพติดเข้ามาจากหลายทางและมีจ้านวนมาก 

ส่งผลให้ยาบ้ามีราคาปลีกเม็ดละ 100 - 200 บาท ราคาส่งเม็ดละ 80 - 150 บาท ถุงละ 7,000 - 20,000 มัดละ 

60,000 - 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา 

    พ้ืนที่ที่มีปัญหาการค้าของยาเสพติดมากตามล้าดับ คือ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอภูเขียว อ้าเภอ
หนองบัวแดง อ้าเภอจัตุรัส อ้าเภอแก้งคร้อ เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงจ้านวนมาก และมีที่ตั้งอยู่ตามเส้นทาง
คมนาคมท่ีเชื่อมต่อไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ   

  ด้านการแพร่ระบาด 
            สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ

กับจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า รองลงมา 
กัญชาแห้ง พืชกระท่อม ไอช์ และสาระเหย ตามล้าดับ  
             พ้ืนที่ที่มีปัญหามากตามล้าดับ คือ อ้าเภอเมืองชัยภูมิ รองลงมา อ้าเภอภูเขียว อ้าเภอคอนสวรรค์ 
อ้าเภอหนองบัวแดง เนื่องจากมีผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน ผู้ว่างงาน รวมทั้งเยาวชนทั้งใน
และนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ค้าเข้ามาแสวงหาลูกค้าผู้เสพรายใหม่และพัฒนาเป็นนักค้ารายย่อยต่อไป  

           กลุ่มที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในช่วงอายุ 15 - 19 ปี และ 20 - 24 ปี ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และเป็นผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อย เช่น กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป กลุ่ม
เกษตรกร กลุม่คนว่างงาน  
    ด้านการบ าบัดรักษา 
          สถิติผู้เข้าบ้าบัดรักษาปี 2561 จ้านวน 3,642 ราย (จากข้อมูล บสต. กระทรวงสาธารณสุข) อยู่ใน
ระบบต้องโทษ 417 ราย ระบบบังคับบ้าบัด 1,759 ราย ระบบสมัครใจ 1,466 ราย ประเภทยาเสพติดที่เข้ารับการ
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บ้าบัดรักษามากท่ีสุด คือ ยาบ้า รองลงมา กัญชา และสารระเหย ช่วงอายุผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษาส่วนใหญ่ อยู่
ระหว่าง 20-24 ปี (ร้อยละ 24) รองลงมา อายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 17) และอายุ 25-29 ปี (ร้อยละ 14) อาชีพที่เข้า
รับการบ้าบัดรักษามากที่สุดคือ กลุ่มอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 62) กลุ่มว่างงาน (ร้อยละ 17) เกษตรกร (ร้อยละ 10) 
และนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 7) 

   พื้นที่ปัญหา 
         ข้อมูลผลการประเมินสถานะหมู่บ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยรอบ 2/2561 ของ

จังหวัดชัยภูมิจ้านวน 1,642 ม./ช. พบว่ามีสถานะรุนแรง 82 ม./ช. (ร้อยละ 4.99) ปานกลาง 182 ม./ช. (ร้อยละ 
11.08) เบาบาง 455 ม./ช (ร้อยละ 27.71) ไม่มีปัญหา 823 ม./ช. (ร้อยละ 50.12) 

        เมื่อน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการประเมินไทยนิยม ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดของ ส้านักงาน 
ป.ป.ส. (NCR) และข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน 1,386 คงเหลือ จ้านวน 34 ม./ช. 
             สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม  

        จังหวัดชัยภูมิมีสภาพปัญหาในด้านการค้าและแพร่ระบาดของยาบ้า  และเริ่มพบการล้าเลียงผ่าน
กัญชาไปยังพ้ืนที่อ่ืน ผลจากการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดตามพ้ืนที่การค้า แหล่งแพร่ระบาด และเส้นทาง
คมนาคมส้าคัญ จนสามารถจับกุมของกลางได้มากถึง 512,096 เม็ด มากกว่าปี 2560 ที่จับกุมได้ 347,610 เม็ด 
(ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 47.32)  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 29 ปี  
แหล่งที่มาของยาเสพติดมาจากหลายพ้ืนที่ บางเครือข่ายสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง  จึงเกิดการแข่งขันส่งผลให้ราคา
ยาบ้าลดลง ผู้เสพรายใหม่เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น  

       โทษพิษภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวและสังคมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ผู้ก่อเหตุ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานและมีการใช้ร่วมกับการดื่มสุรา ในบางรายมีอาการทางจิตร่วมด้วย  
ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและต้องรับการบ้าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 

4.5 การสังคมสงเคราะห์  
งานสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย  ไดเ้จริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทางด้านวัตถุยิ่งเจริญขึ้นมากเท่าไร ปัญหาทางสังคมก็ยิ่งมีมากตามขึ้นมา
เท่านั้น อาทิ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาคนว่างงาน ปัญหา
โสเภณี ปัญหาผู้สูงอายุ เป็นต้น งานสังคมสงเคราะห์เป็นงานบริการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย 
เป็นงานที่ให้บริการแก่บุคคล ทั้งท่ีมีและไม่มีปัญหา ให้เขาสามารถด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความเป็นปกติสุข 
และมีความสามารถในการพัฒนาสังคมส่วนรวมด้วย 
  งานสังคมสงเคราะห์ มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ช่วยกันด้าเนินงาน ในส่วนของ
ภาครัฐมีหน่วยงานหลักท่ีดูแลคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ประจ้าอยู่ทุกจังหวัด ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ มีศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งส้านักงานพัฒนา



1-22 
 

         

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จะให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส โดยมีการประสานงานกับหลายภาคส่วนในการท้างานให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นต้น  

การให้การช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การช่วยเหลือ 
ในการประกอบอาชีพของสตรีโดยการกู้ยืมเงินกองทุนสตรี การช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของคนพิการโดย
การกู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ การช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุโดยการกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ การ
ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง การ
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ เป็นต้น  
  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ด้าเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีค่าพาหนะในการ
เดินทางไปรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่
ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้าเนินงานให้การช่วยเหลือไป
ใน จ้านวน 818 ราย จ้านวนเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้าเนินงานให้การช่วยเหลือไปใน จ้านวน 766 ราย จ้านวนเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ้านวนงบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี  
 ที่มา กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
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ที่มา ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 

พ้ืนที่

(อ าเภอ/ต าบล)

1  โครงการ หัวละ 1 บาท 750,000.00 ทุกพ้ืนทีใ่นจังหวัดชัยภูมิ

2 กรอบวงเงินศูนย์บริการคนพิการทัว่ไป (งบกองทุนฯ) 500,000.00 ศูนย์บริการคนพิการทัว่ไป 

จ านวน 106 แห่ง

3 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ 300,000.00 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด

4 งานโครงการวันคนพิการสากลประจ าปี (ตามกรอบวงเงินโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

300,000.00  

5 โครงการตามกรอบวงเงินโครงการขับเคล่ือนแผนการจัดการภัย

พิบัติส าหรับคนพิการ

200,000.00

6 งานเงินสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 3,500,000.00

7 งานผู้ช่วยเหลือคนพิการ(ผู้ช่วยคนพิการ) 10,000.00

8 งานทะเบียนและออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 50,000.00

9 งานล่ามภาษามอื 5,000.00

10 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๑๐.๑ กรอบวงเงินกู้ 36,000,000.00

 ๑๐.๒ งานคณะท างานกล่ันกรองพิจารณาเงินกู้ยืมกู้ทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

234,375.00

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 150,000.00

12 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัย

ส าหรับคนพิการ (เงินงบประมาณ)

100,000.00

13 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัย

ส าหรับคนพิการ (เงินกองทุน)

300,000.00

14 การทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (รอบคร่ึงแผน)

100,000.00

15 การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่

 ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ "โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระท า

ความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ"

250,000.00

16 กายอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนพิการ 560,000.00

แผนงานการด าเนินการของศูนย์บริการคนพิการ ปี 2561

ที่ ภารกิจงาน งบประมาณ (บาท)
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
          5.1 การคมนาคม (ทางบก, ทางน้ า ,ทางรางฯลฯ) 
   จังหวัดชัยภูมิมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภายในจังหวัดได้โดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ   หากเดินทางโดยรถยนต์
สามารถใช้เส้นทางสายหลักที่ส้าคัญของจังหวัดคือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สีคิ้ว - ชัยภูมิ - ชุมแพ ใช้
เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง  ส่วนเส้นทางคมนาคมระหว่างอ้าเภอกับอ้าเภอภายใน
จังหวัดเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงท้าให้การติดต่อระหว่างอ้าเภอเป็นไปอย่าง
สะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากอ้าเภอถึงต้าบล หมู่บ้าน เป็นถนนสายรองของส้านักงานทางหลวงชนบท  
บางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง สามารถใช้ติดต่อคมนาคมอย่างสะดวกในหน้าแล้ง ส้าหรับฤดูฝนยังมีความล้าบากอยู่มาก 
ส้าหรับระยะทางระหว่างอ้าเภอเมืองกับอ้าเภอต่างๆ แสดงตามตารางดังนี้  

ระยะทางระหว่างอ าเภอเมืองชัยภูมิกับอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 
ที ่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) ที ่ อ าเภอ ระยะทาง (กม.) 
1. บ้านเขว้า 13 9. ภูเขียว 77 
2. เนินสง่า 30 10. บ้านแท่น 81 
3. หนองบัวระเหว 33 11. ภักดีชุมพล 85 
4. คอนสวรรค์ 38 12. เกษตรสมบูรณ์ 90 
5. จัตุรัส 39 13. เทพสถิต 105 
6. แก้งคร้อ 45 14. คอนสาร 125 
7. หนองบัวแดง 53 15. ซับใหญ่ 55 
8. บ้าเหน็จณรงค์ 58  

 
 5.2 การไฟฟ้า   
จังหวัดชัยภูมิ มีการใช้กระแสไฟฟ้า 350 ล้านยูนิต โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิต ดังนี้ 

  5.2.1 กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ เขื่อนจุฬาภรณ์ ต้าบลทุ่งลุยลาย อ้าเภอคอนสาร   
ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้้าผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้้า เก็บน้้าได้ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า  2 เครื่อง ก้าลัง
ผลิต 40,000 กิโลวัตต์ให้ก้าลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 57 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 
   5.2.2 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย อ้าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 
  5.2.3 กระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
  5.2.4 กระแสไฟฟ้าย่อยจากจังหวัดนครราชสีมา 

   5.3 การประปา  
   จังหวัดชัยภูมิ  มีส้านักงานประปา จ้านวน 6 แห่งคือ ส้านักงานประปาชัยภูมิ  ส้านักงานประปา
จัตุรัส  ส้านักงานประปาแก้งคร้อ  ส้านักงานประปาภูเขียว  ส้านักงานประปาหนองบัวแดง และส้านักงานประปา
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บ้าเหน็จณรงค์ การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในเขตชุมชน เช่น ในเขตเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ  เขตเทศบาลต้าบล  และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่น  ส้านักงานประปาทั้งหมด มีก้าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 
19,468,800 ลบ.ม. สามารถผลิตน้้าได้ 13,666,523 ลูกบาศก์เมตร  มีจ้านวนผู้ใช้น้้าทั้งสิ้น 51,758 ราย  
      5.4 โทรศัพท์ 
                    จังหวัดชัยภูมิ มีเลขหมายโทรศัพท์ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) รวม 27,520 เลข
หมาย และมีเลขหมายที่มีผู้เช่า 21,705  เลขหมาย มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3 เครือข่าย คือบริษัท AIS 
จ้ากัด (มหาชน) เครือข่ายของบริษัท DTAC จ้ากัด และเครือข่ายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด 
           5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                    จังหวัดชัยภูมิ มีที่ท้าการไปรษณีย์  16  แห่ง  ซึ่งกระจายอยู่ทุกอ้าเภอ (ยกเว้นอ้าเภอเนินสง่าและอ้าเภอ
ซับใหญ)่ มีจ้านวนไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 3,730,002 มีสถานีวิทยุ 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
สถานีวิทยุ จส.5 ของกรมทหารสื่อสาร สถานีวิทยุ อสมท.ชัยภูมิ และสถานีวิทยุ ตชด. 
6. ด้านเศรษฐกิจ 
  จังหวัดชัยภูมิมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP) ในปี 2557  มีมูลค่า  55,383 ล้านบาท  
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (Per capital GPP) 57,774  บาท  โดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมตามราคาประจ าปี  (GPP) จังหวัดชัยภูมิ 
สาขาการผลิต  2552  2553  2554  2555 2556 2557 

เกษตรกรรม 9,195 11,233 13,976 17,075 19,692 16,947 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 8,982 11,011 13,755 16,845 19,413 16,637 
ประมง 213 222 221 230 278 311 
นอกภาคเกษตรกรรม 30,569 32,292 35,016 37,232 38,409 38,436 
เหมืองแร่และเหมืองหิน 84 86 111 103 105 83 
อุตสาหกรรม 7,155 8,321 8,684 7,564 7,616 7,808 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 852 867 892 996 1,114 1,215 
การก่อสร้าง 2,588 1,570 1,948 1,967 2,008 1,926 
การขนส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

3,925 4,286 4,705 5,279 5,706 5,788 

โรงแรมและภัตตาคาร 60 75 62 50 68 55 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม  1,569 1,438 1,389 1,452 1,371 1,329 
ตัวกลางทางการเงิน 1,929 2,215 2,265 2,612 3,044 3,348 

บริการดา้นอสังหารมิทรัพย์ การใช้เช่า และบริการทางธุรกิจ 2,061 2,330 2,411 2,829 3,032 2,696 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

2,336 2,738 3,046 3,388 2,692 1,864 
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การศึกษา 6,138 6,580 7,600 8,779 9,365 9,809 
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,179 1,128 1,241 1,368 1,432 1,502 
 สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล 604 565 631 724 777 782 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 88 95 33 122 79 231 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 39,764 43,525 48,992 54,306 58,100 55,383 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท) 40,580 45,178 50,884 56,468 60,508 57,774 
ประชากร (1,000 คน)  980 963 963 962 960 959 

6.1  การเกษตร 
          อาชีพของชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 
60.30  อาชีพที่ส้าคัญได้แก่การท้านา  ท้าไร่และท้าสวนผลไม้ยืนต้น  มีการปลูกพืชผักผลไม้สวนครัวและไม้ประดับ
อยู่บ้างและมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมประมาณร้อย  39.70    
    6.2  การประมง          
       จังหวัดชัยภูมิประกอบอาชีพประมงน้้าจืด มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จ้านวน 32,262 ครัวเรือน มีบ่อ
เลี้ยงปลาประมาณ 40,901 บ่อ  2,076 กระชัง ใช้พ้ืนที่ประมาณ 27 ,841.40 ไร่ ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ประมาณ 10,256,743 กิโลกรัม แยกเป็นอ้าเภอเรียงล้าดับ 50 อ้าเภอ ที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  
อันดับที่ 1 ได้แก่อ้าเภอจัตุรัส มีจ้านวน 3,799 ครัวเรือน จ้านวน 3,737.97 ไร่ จ้านวน 5,391 บ่อ อันดับที่ 2 ได้แก่
อ้าเภอภูเขียว จ้านวน 3,349 ครัวเรือน ใช้พ้ืนที่จ้านวน 3,289.78 ไร่ จ้านวน 4,388 บ่อ อันดับที่ 3 ได้แก่อ้าเภอ
หนองบัวแดง จ้านวน 3,143 ครัวเรือน จ้านวน 2,840 ไร่ 3,954 บ่อ อันดับที่ 4 ได้แก่  อ้าเภอเมือง จ้านวน 2,789 
ครัวเรือน จ้านวน 2,491.82 ไร่ 3 ,646 บ่อ  130 กระชัง อันดับที่ 5 ได้แก่   เกษตรสมบูรณ์ จ้านวน 2 ,760 
ครัวเรือน จ้านวน 2,512.4 ไร่ จ้านวน 3,398 บ่อ ชัยภูมิมีการประกอบอาชีพจับสัตว์น้้า  ในปี พ.ศ.2558 จ้านวน 
10,260,742 กิโลกรัม ชนิดปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาช่อน 102,129 กิโลกรัม   ปลาดุก 1,346,260  กิโลกรัม 
ปลาหมอ 65,524 กิโลกรัม ปลาใน 55,456 กิโลกรัม ปลาสลิด 17,472 กิโลกรัม กุ้งก้ามกาม 763 กิโลกรัม หรือ 
1,603,854 กิโลกรัม อ้าเภอที่มีปริมาณจับได้มากท่ีสุด คือ อ้าเภอจัตุรัส  จ้านวน 1,821,166 กิโลกรัม รองลงมาคือ  
อ้าเภอแก้งคร้อ 1,577,959 กิโลกรัม  อ้าเภอหนองบัวแดง 859,734  กิโลกรัม  ตามล้าดับ 
  6.3 การปศุสัตว์ 
                          การปศุสัตว์ เป็นอาชีพที่ส้าคัญของชาวจังหวัดชัยภูมิ ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด 
โค สุกร กระบือ แพะ เป็นต้น กระจายอยู่ทุกอ้าเภอ มีจ้านวนประชากรสัตว์ทั้งจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งจังหวัด 
ประมาณ 6,822,823 ตัว มีฟาร์มไก่เนื้อ 86 แห่ง ฟาร์มไก่ไข่ จ้านวน 3 แห่ง ไก่เนื้อ จ้านวน 1 แห่ง ฟาร์มเป็ด 
จ้านวน 55 แห่ง ฟาร์มโคนม จ้านวน 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีอาชีพเลี้ยงผึ้ง จ้านวน 1 แห่ง มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
จ้านวน 2 แห่ง ร้านขายอาหารสัตว์ (ขายส่ง ขายปลีก) จ้านวน 40 ร้าน ขายปลีก จ้านวน 222 แห่ง มีโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้รับการจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก กระจายอยู่ในพ้ืนที่ทุกอ้าเภอ จ้านวน 60 แห่ง  มีสถานพยาบาล
สัตว์ทั้งจังหวัด จ้านวน 10 แห่ง 
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6.4 การบริการ 
                                    ชัยภูมิมีการประกออาชีพ   การบริการแยกออกเป็นประเภทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ประเภทหมวดธุรกิจ  คือ โรงแรมและภัตตาคาร จ้านวน 18 ราย การขายปลีกส่ง ซ่อมแซมจักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือน จ้านวน 469 ราย การผลิต จ้านวน 202 ราย การก่อสร้าง จ้านวน 469 ราย การ
บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 12 ราย การใช้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนอื่นๆ 244 ราย การ
ขนส่งที่เก็บสินค้าและคมนาคม 7 ราย ตัวกลางทางการเงิน จ้านวน 43 ราย อสังหาริมทรัพย์และการให้เช่า และ
บริการธุรกิจ จ้านวน 36 ราย  การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน  จ้านวน 9 ราย การไฟฟ้า แก็ส การประปา จ้านวน 
6 รายการประมง จ้านวน 2ราย การเกษตร  การล่าสัตว์ และการป่าไม้ จ้านวน  34 ราย  รวมยอดการจดทะเบียน 
ทั้งจังหวัด 1,696 ราย มีทุนจดทะเบียน จ้านวน 9,019,938,148 บาท ถ้าแยกเป็นรายอ้าเภอที่มีจ้านวนจดทะเบียน 
จ้านวน 3,129,438,548 บาท รองลงมาคืออ้าเภอภูเขียว จ้านวน 138 ราย ทุนจดทะเบียน 517,940,000 บาท 
อันดับสามอ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 145 ราย ทุนจดทะเบียน 1,218,550,000 บาท นอกจากนี้มีการจดทะเบียนและ
ทุนจดทะเบียนอ้าเภอต่างๆ ทั้งจังหวัดตามสักส่วนมากน้อย ตามล้าดับความเจริญของเศรษฐกิจและประชากร 

6.5  การท่องเที่ยว 
          จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  44  แห่ง  แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  26  
แห่ง  เช่น  น้้าตก  ภูเขา ป่าไม้ และถ้้าต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุและโบราณสถาน  12  
แห่ง เช่น ปรางค์กู่  ภูพระ ภูแฝด และพระพุทธรูปสมัยทราวดี  เป็นต้น  และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  6  แห่ง  
ดังนี้ 

ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

และศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ 

1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
2. น้้าตกผาเอียง 
3. น้้าตกตาดฟ้า 
4. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
5. น้้าตกเทพพนา 
6. น้้าตกเทพประทาน 
7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 
8. ทุ่งกะมัง 
9. เขื่อนจุฬาภรณ ์
10. สวนรุกขชาติน้้าผุดทัพลาว 
11. น้้าผุดนาวงเดือน 
12. น้้าผุดหินลาด 
13. ถ้้าแก้ว 
14. ถ้้าประทุม 

15. ถ้้าวัวแดง 
16. ถ้้าพระ 
17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนอง
แวง 
18. ผาเกิ้ง 
19. อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
20. อุทยานแหง่ชาติภูแลนคา 
21. บึงละหาน 
22. ถ้้าผามอง 
23. ภูตะเภา 
24. เขื่อนห้วยกุ่ม 
25. ถ้้าประกายเพชร 
26. ถ้้าบนเขาพญาฝ่อ 

1. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุม
พล(แล) 
2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล 
3. ปรางค์กู่ 
4. ภูแฝด (รอยพระบาท) 
5. ภูพระ (พระเจา้ตื้อ) 
6. ใบเสมา (วัดกุดโง้ง) 
7. สระหงส ์
8. กู่แดง 
9. พระธาตุหนองสามหมื่น 
10. พระใหญ่และใบเสมา  
     วัดคอนสวรรค ์
11. พระแท่นบัลลังก ์
12. พระธาตุกุดจอก 

1. หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านเขว้า 
2. ศูนย์รวมไม้ดัดบา้นแข้ 
3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑผ์้าขิด 
4. บ้านค่าย (หมู่บ้านช้าง) 
5. ประเพณรี้าผีฟ้า 
6. หมู่บ้านชาวบน 
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รายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2558  จังหวัดชัยภูมิ  มีจ้านวนนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน 
จ้านวน  1,418,833  คน  และมีรายได้จากการท่องเที่ยว  1,467.85  ล้านบาท 

ด้านการท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ.  

2556  2557  2558 
นักท่องเที่ยว (คน) 1,289,672 1,321,065 1,418,833 

     -  ชาวไทย 1,281,735 1,313,150 1,410,613 

     -  ชาวตา่งประเทศ 7,937 7,915 8,220 

โรงแรม/ที่พัก (แห่ง) 115 120 130 

ห้องพัก (ห้อง) 2,903 3,000 2395 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
ต่อคนต่อวัน ของจังหวัด (บาท) 

650 670 695.15 

รายได้ (ล้านบาท) 1,265 1,298.37 1,467.85 

6.6  การอุตสาหกรรม 
            จังหวัดชัยภูมิมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 625 โรง มีเงินลงทุนรวม 265,120,000 ล้านบาท  จ้านวน
คนงาน  27,500  คน  ส้าหรับการส่งเสริมการลงทุนจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  
การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและจะต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอุตสาหกรรม  การขาด
แคลนวัตถุดิบและช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้านเช่นด้านสิ่งทอและด้านการออกแบบ เป็นตน้ 

ประเภท/สาขาอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

แห่ง  เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) แห่ง เงินทุน (ลบ.) 

1. การเกษตร 117  2,336,094,117   129 3,962,005,011  130 3,919,462,488.00 

2. อาหาร  36  1,400,783,514  40  1,436,633,514 41 5,205,753,514.00 

3. เครื่องดื่ม  5  806,180,000  5  806,180,000 6 806,180,000.00 

4. สิ่งทอ  9  296,119,000  9  296,119,000 7 65,919,000.00 

5. เครื่องแต่งกาย  13  727,265,000  13  727,265,000 11 712,765,000.00 

6. เครื่องหนัง           

7. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  32 348,360,058   36  401,660,058 36 402,980,058.00 

8. เฟอร์นิเจอร์และ 
    เครื่องเรือน 

 7  10,309,334  8  12,659,344 8 12,429,344.00 

9. กระดาษและผลิตภัณฑ์  
    จากกระดาษ 

 5  220,630,000  7 242,880,000 7 242,880,000.00 

10. สิ่งพิมพ์  3  36,725,000  3  36,725,000 3 36,725,000.00 

11. เคมี  4  13,275,000  4  13,275,000 5 16,000,000.00 
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12. ปิโตรเคม ีและผลิตภัณฑ์  6  221,905,000  9 390,905,000  10 413,405,000.00 

13. ยาง  3  77,831,000  3  77,831,000 4 282,831,000.00 

14. พลาสติก  28  149,505,229  30  153,769,229 28 143,019,000.00 

15. อโลหะ  97  374,452,500  109  548,182,500 112 1,007,472,500.00 

16. โลหะ           

17. ผลิตภัณฑ์โลหะ  54  87,073,265  55  92,773,265 55 150,328,265.00 

18. เครื่องจักรกล  69  118,778,400  71 129,578,400  69 132,663,400.00 

19. ไฟฟ้า  1  2,650,000  1  2,650,000 1 2,650,000.00 

20. ขนส่ง  30  162,700,700  32  296,700,700 42 725,845,200.00 

21. อื่นๆ  52  18,439,849,500  57  18,502,349,500 50 11,906,349,500.00 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
          ธุรกิจการค้าภายในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อมมีทุนด้าเนินงานน้อย ในปี 2557 มีการ
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 103 ราย ประกอบกับมีลักษณะเป็นเมืองที่ขนาบข้างด้วยจังหวัดใหญ่คือจังหวัด
นครราชสีมาและขอนแก่น  ท้าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้ า ๆ จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งผลิตสินค้า
ทางการเกษตรเป็นหลัก  สินค้าส่งออกจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น  รองลงมาคือสินค้าอุตสาหกรรม  
และภาคค้าส่งค้าปลีก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร 
     6.8  แรงงาน 
     จังหวัดชัยภูมิมีประชากรที่อยู่ในก้าลังแรงงาน   จ้านวน 535,290 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.61 ของ
ประชากรรวม มีงานท้า 530,690 คน คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของก้าลังแรงงานทั้งหมด มีก้าลังแรงงานที่ว่างงาน 
4,600 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 แรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ประมาณร้อยละ  
69.90  และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ  30.10   สถานประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นระบบครอบครัวมากกว่า  นอกจากนี้ยังมีการจ้างงานอย่างอ่ืนเช่น  ผู้ไป
ท้างานต่างประเทศ  เป็นต้น 
 

ประเภทแรงงาน 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 

จ้านวนแรงงาน (คนไทย) 685,526 535,290 521,155 
     - ที่มีงานท้า 684,432 530,690 509,084 
     - ว่างงาน 1,094 4,600 3,609 
อัตราการว่างงาน 0.2 0.9 0.70 
จ้านวนแรงงาน (ต่างด้าว) 
ที่จดทะเบียนแล้ว 

668 1,607 1,241 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อยจ้านวนไม่

มากนักส้าหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงมีอยู่ตามชนบทและมีอิทธิพลทางจิตใจ  

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ 95 เป็นคนท้องถิ่นเดิม มีวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมีลักษณะ

ผสมผสาน ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่น กับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประกอบกับประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัด ที่เน้นและเชิดชูวีรกรรม ความซื่อสัตย์ กตัญญู ของเจ้าพ่อพระยาแล ท้าให้มี
งานประจ้า และงานประเพณี ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

วัดร้าง

มหา ธรรม มหา ธรรม มหา ธรรม มหา ธรรม มหา ธรรม มหา ธรรม

วิสุงฯ
ส านักสงฆ์

วิสุงฯ
ส านักสงฆ์

นิกาย ยุต
นิกาย

ยุต
นิกาย ยุต นิกาย ยุต นิกาย ยุต นิกาย ยุต

1 เมืองชัยภูมิ 71 74 1 10 1 - 157 59 11 70 2 995 71 1066 311 6 317 - 3 62 28
2 ภูเขียว 53 36 3 5 - - 97 51 5 56 3 396 38 434 58 2 60 - 4 - 17
3 เกษตรสมบูรณ์ 27 41 1 6 - - 75 65 12 77 5 407 72 479 16 6 22 3 7 1 54
4 จตุัรัส 45 25 4 2 - - 76 16 5 21 1 434 32 466 25 1 26 - - 20 9
5 เนินสง่า 13 8 - - - - 21 12 - 12 - 177 - 177 7 - 7 - - 42 -
6 ซับใหญ่ 2 18 - - - - 20 28 - 28 - 106 - 106 1 - 1 - - 1 -
7 คอนสวรรค์ 28 20 6 4 - - 58 18 6 24 - 213 37 250 1 1 2 - 2 5 31
8 แก้งคร้อ 18 67 3 7 1 - 96 21 9 30 - 451 58 509 76 2 78 26 9 30 45
9 บ าเหน็จณรงค์ 28 21 6 2 - - 57 15 17 32 - 290 93 383 9 6 15 2 6 15 49
10 บ้านเขว้า 27 19 1 4 - - 51 22 9 31 1 282 32 314 18 - 18 - 7 11 8
11 คอนสาร 21 24 2 2 - - 49 41 18 59 - 226 96 322 21 3 24 - 2 - 44
12 บ้านแท่น 14 23 5 14 - - 56 3 2 5 - 118 51 169 2 5 7 - - 2 18
13 หนองบัวแดง 15 66 - - - - 81 45 - 45 - 472 - 472 133 - 133 10 - 9 -
14 เทพสถิต 15 67 - - - - 82 37 - 37 - 449 - 449 13 - 13 62 - - -
15 หนองบัวระเหว 4 41 3 - - - 48 24 8 32 - 244 50 294 13 1 14 - 27 5 10
16 ภักดีชุมพล 5 13 - 2 - - 20 43 18 61 - 235 72 307 21 2 23 25 5 22 33

รวมท้ังส้ิน 386 563 35 58 2 - 1,044 500 120 620 12 5,495 702 6,197 725 35 760 128 72 225 346
แหล่งท่ีมา : ส านักงานเจา้คณะจงัหวัดชัยภูมิ (ม), (ธ) สิงหาคม 2561

รวม

รวบรวมโดย นายสุชาติ รักษ์มษณี นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูม ิ (1 ตุลาคม 2561) 

มหานิกาย ธรรมยุต

พระอารามหลวงวัดราษฎร์
รวม

รวม

สถิติจ านวนวัด พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษย์วัด จงัหวัดชัยภูมิ แยกรายอ าเภอ พ.ศ.2561

ท่ี อ าเภอ
แม่ชี

บุคลากร
พระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด

ประเภทวัด ท่ีพักสงฆ์
รวม
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ประเพณีร าผีฟ้า 

 
 

เป็นการร้าบวงสรวงเป็นกลุ่มๆ ที่ภูพระ ซึ่งมีพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักในหินทราย สูงประมาณ 2 
เมตร ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก การร้าบวงสรวงนี้จะมีข้ึนในระหว่างวันขึ้น 13-15 ค่้า เดือน 5 คือเดือน 

เมษายน และในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ซึ่งจะมีประชาชนไปท้าบุญกันมาก 
งานแห่เทียนเข้าพรรษา 

 วันขึ้น 15 ค่้า เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฎาคม) เป็นงานที่เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดขึ้นทุกปี มีการประกวด
เทียนพรรษาที่ประดิษฐ์อย่างสวยงาม เป็นงานที่มีประชาชนให้ความสนใจไม่แพ้งานแห่เทียนพรรษาของจังหวัด 
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีอ่ืนๆ ที่จัดเป็นประจ้าทุกปี เช่นเดียวกับจังหัดในภาคอีสาน เช่น งานบุญ
บั้งไฟ หรือบุญเดือนหก ประมาณเดือนพฤษภาคม งานบุญข้าวจี่ เป็นการฉลองเมื่อเสร็จสิ้นการท้านา ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ งานบุญพระเวช หรืองานบุญเดือนสี่ ประมาณเดือนมีนาคม มีการเทศน์มหาชาติ 

งานประจ าปีของจังหวัดชัยภูมิ 

 
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล หรืองานบุญเดือนหก จัด ณ ศาลหนองปลาเฒ่า อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวบ้านจะไปเคารพสักการะดวงวิญญาณและร้าถวายเจ้าพ่อพญาแล 
ณ ศาลเจ้าพ่อหลังเก่าเพ่ือความเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองและครอบครัว    เจ้าพ่อ “พญาแล” หรือ “พระยา
แล” เดิมมีชื่อว่า "นาย แล" เป็นชาวเวียงจันทร์ที่อพยพมาอยู่ในเขตพญาฝ่อ-ภูพังเหย ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า บ่อขี้โล 
หรือ บ่อโข่โล่ หรือเขตแผ่นดินสุดของแอ่งโคราชเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมานายแลได้น้าทองค้าที่ขุดได้ที่
เขาพญาฝ่อไปถวายแด่รัชกาลที่ 3 และ ได้เลื่อนต้าแหน่งขึ้นเรื่อยๆ สุดท้าย ได้มาอยู่ที่ จ.ชัยภูมิ และ ได้รับโปรด
เกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของ จ.ชัยภูมิ โดยมีบรรดาศักดิ์เป็น  "พระยาชุมพลภักดี(แล)"   งาน ประเพณี
บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของชาวชัยภูมิและชาวไทยอีสาน ที่ยึดเป็นประเพณีและถือ

http://4.bp.blogspot.com/-Lflsp7b26Rg/VHbNpP8QKkI/AAAAAAAAAFk/8NIThj9Hmlg/s1600/17.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-GWqy0g-gmqQ/VHbJnKwMSPI/AAAAAAAAAE4/dXDJIBAi3MI/s1600/1168ff.jpg
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ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีขบวนแห่บายศรีที่ชาวบ้านต่างร่วมใจท้าขึ้นมาเพ่ือสักการะ
อย่างยิ่งใหญ่ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดอาหารพ้ืนบ้าน การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  

 งานบุญบ้ังไฟ  หรือบุญเดือนหก จัดประมาณเดือนพฤษภาคม 
 งานบุญข้าวจี่ เป็นการฉลองเมื่อเสร็จสิ้นการท้านา จัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
 งานบุญพระเวส หรืองานบุญเดือนสี่ จัดประมาณเดือนมีนาคม มีการเทศน์มหาชาติ  
 งานบุญเดือนสี่ เป็นงานประเพณีของชาวอ้าเภอคอนสาร ในวันขึ้น 1-3 ค่้า เดือน 5 ราวกลางเดือน

มีนาคม ในงานนี้ชาวบ้านจะนิยมเล่นสะบ้า แข่งขันกันเพ่ือชิงรางวัล และความสนุกสนาน ในบริเวณวัดเจดีย์ อ้าเภอ
คอนสาร  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลูกประคบสมุนไพร 
หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 

ผลิตภัณฑ์ 
ประวัติความเป็นมา 

 
ลูกประคบเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ตั้งแต่ ปู่ ย่า ตายาย สมัยก่อนเรียกว่า 
ยาตั้ง เนื่องจากเอาไปตั้งบนปากหม้อดินเผา ใช้น้ามารักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ ให้ผลดีได้
อย่างน่าอัศจรรย์ ปัจจุบันมีการปรับรูปแบบเพื่อให้ใช้ง่ายและสะดวกต่อการ ใช้งาน จึงมีการน้ามาห่อด้วยผ้าด้ายดิบ
สีขาว ท้าเป็นก้อน เพ่ือให้เก็บไว้ได้นานได้มีการน้าสมุนไพร ไปผึ่งแดดให้แห้งและน้าไปเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส ป้องกันไม่ให้ขึ้นรา 
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อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

 
  ฝีมือ แรงงาน คือ คนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงท้าให้คนในชุมชนมีความ
ผูกพันกันเหมือนญาติพ่ีน้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันใน การพัฒนา
ภูมิปัญญา กระบวนการผลิตทั้งหมดจากทุนทางสังคมของท้องถิ่น ได้แก่ ทุนภูมิปัญญา ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
คน ผู้รู้ กลุ่มได้น้ามาบริหารจัดการร่วมกัน สร้างเป็นมูลค่ากลับมาเป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองในชุมชน 
กระบวนการผลิต 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
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1. ไพล (500 กรัม) แก้ปวดเมื่อย ลดการอักเสบ 
2. ผิวมะกรูดถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ (200 กรัม) มีน้้ามันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน 
3. ตะไคร้บ้าน (100 กรัม) แต่งกลิ่น 
4. ใบมะขาม (300 กรัม) แก้อาการคันตามร่างกาย ช่วยบ้ารุงผิว 
5. ขม้ินชัน (100 กรัม) ช่วยลดการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง 
6. เกลือ (1 ช้อนโต๊ะ) ช่วยดูดความร้อนและช่วยพาตัวยาซึมผ่าน ผิวหนังได้สะดวกข้ึน 
7. การบูร (2 ช้อนโต๊ะ) แต่งกลิ่น บ้ารุงหัวใจ 
8. ใบส้มป่อย (100 กรัม) ช่วยบ้ารุงผิว แก้โรคผิวหนัง ลดความดัน 
อุปกรณ์การท้าลูกประคบ 
1. ผ้าดิบส้าหรับห่อลูกประคบ ตัดเป็นผืนขนาด กว้าง 35 x ยาว 35 เซนติเมตร 
2. เชือก หรือ หนังยาง 
3. ตัวยาที่ใช้ท้าลูกประคบ 
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เสริมเวลาใช้งานอีก คือ 
4. หม้อส้าหรับนึ่งลูกประคบ 
5. จานหรือชามอลูมิเนียมเจาะรู (เพ่ือให้ไอน้้าผ่านได้) รองลูกประคบ 
ขั้นตอนการผลิต 

 
1. หั่นหัวไพล ขม้ินชัน ต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด ต้ามะกรูด ต้าพอหยาบๆ (เวลาประคบจะได้ไม่ระคายเคือง) 
2. น้าใบมะขาม ใบส้มป่อย (เฉพาะใบ) ผสมกับสมุนไพรข้อ 1 เสร็จ แล้วให้ใส่เกลือ การบูร คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน แต่อย่าแฉะจนเป็นน้้า 
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3. แบ่งตัวยาที่เรียบร้อยแล้ว ใส่ผ้าดิบห่อเป็นลูกประคบประมาณลูกส้มโอ รัดด้วยเชือกให้แน่น (ลูกประคบเวลาถูก
ความร้อนยาสมุนไพรจะฝ่อลง ให้รัดใหม่ให้แน่นเหมือนเดิม) 
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

 
 

  เป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาในการใช้และเก็บสมุนไพรให้เหมาะกับยุคสมัย ใน
การ ผึ่งแดดควรเป็นแดดอ่อน ไม่ควรผึ่งในแดดที่จัดเพราะจะท้าให้กลิ่นของสมุนไพรจางไป และเพ่ือให้ ลูกประคบ
เก็บไว้ได้นานควรน้าสมุนไปอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มสมุนไพรแม่ส้ารวย 
ที่อยู่ 106 7 บ้านหนองกุง - - ต้าบลหนองแวง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36120 
0807321649 otoptoday@gmail.com 
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นางส้ารวย พรมลี ที่อยู่ 106 7 บ้านหนองกุง - - ต้าบลหนองแวง อ้าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทร 0807321649 -otoptoday@gmail.com 
แหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
1. กลุ่มสมุนไพรแม่ส้ารวย 
บ้านเลขท่ี 240 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36120  
2. ศูนย์ OTOP หนองบัวแดง 
3. งานแสดง และจัดจ้าหน่ายสินค้า OTOP ในอ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:otoptoday@gmail.com
mailto:otoptoday@gmail.com
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การผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง 
หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 

ผลิตภัณฑ์ 
ประวัติความเป็นมา 

 
  เตาอ้ังโล่ เป็นเตาหุงต้มที่คนไทยคุ้นเคยมานาน เมื่อเทคโนโลยีรุ่งเรือง เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตา
ไมโครเวฟ ถูกประดิษฐ์และน้าเสนอให้คนไทยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่ออ้านวยความสะดวก ประหยัดและมี
รสนิยม ท้าให้เตาอ้ังโล่ได้รับความนิยมน้อยลง แต่เมื่อมีการปรับปรุงและเพ่ิมรูปแบบคุณสมบัติ ประโยชน์ให้มากขึ้น 
เตาอ้ังโล่ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นเตาก็ผลิตในท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง คือเตาอ้ังโล่ที่ถูกปรับปรุงรูปทรง โดยใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วย ท้าให้รูปร่างเพรียว สวยงาม 
ทนทานมากข้ึน จุดไฟติดเร็วขึ้น ไม่มีควันและแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หุงต้มสุกเร็ว เก็บความร้อนได้นาน 
สามารถวางหม้อหรือภาชนะประกอบอาหารได้อย่างพอดีถึง ๙ ขนาด ที่ส้าคัญคือ ประหยัดฟืนและถ่านได้มากกว่า
เตาอ้ังโล่ธรรมดาถึงร้อยละ 15 
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
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มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 
ได้การรับรองมาตรฐานการใช้งานจากส้านักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพลังงานส่วนในเรื่องของเอกสาร
การรับรองอยู่ระหว่างการด้าเนินการ 
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
การรวมกลุ่มกันของสมาชิกเป็นการรวมกลุ่มกันของคนในต้าบลโคกสะอาด ประกอบด้วย บ้านละลอมไผ่ หมู่ที่ 1 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 และบ้านภูเขาทองหมู่ที่ 9 ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบจึงมาจากชุมชน
ในต้าบลโคกสะอาด และกลุ่มเตานี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามารับบริการ เพื่อศึกษา
เรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มได้ด้วย เพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ และรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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กระบวนการผลิต วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
 1.ดินเหนียว โดยทั่วไปนิยมใช้ดินเหนียวสีเทาเข้ม  
 2.ดินเชื้อ เป็นดินที่ท้ามาจากส่วนผสมของดินเหนียวและแกลบ  
 3.ขี้เถ้าแกลบด้า  
 4.แม่แบบพิมพ์ภายนอก ใช้ส้าหรับท้าตัวและส่วนฐานเตา 
 5.แม่แบบพิมพ์ใน ส้าหรับท้าปากเตา และเส้าเตา  
 6.ถังสังกะสี  
 7.ภาชนะรองส้าหรับปั้นดินเหนียวและคลุกส่วนผสม  
 8.ฐานในการปั้นเตา  
 9.ไม้ส้าหรับนวดดิน  
 10.แม่พิมพ์ในการท้ารังผึ้ง เหล็กใช้ส้าหรับเสียบเป็นรู  
 11.ถังน้้า  
 12.น้้าสะอาด  
 13.มีด และใบมีดส้าหรับแต่เตา  
 14.หูสองข้าง ส้าหรับหิ้ว และตัวเหล็กหิ้ว  
 15.เตาเผา 
 16.ปูนซีเมนต์ และที่ฉาบ 
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ขั้นตอนการผลิต 

 
ขั้นตอนการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ สามารถสรุปได้ดังนี้  
การคัดเลือกดินเหนียว  
 1.การหาแหล่งดินมีความส้าคัญต่อการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงมาก หากคัดเอาดินทั่วๆ ไป ที่มี
คุณภาพไม่เหมาะสมมาผลิตเตา จะท้าให้เกิดปัญหาเช่น ปั้นขึ้นรูปได้ยาก เกิดการแตกร้าว ไม่คงทนเมื่อเผาเสร็จแล้ว 
จากการทดลอง และประสบการณ์ ของช่างท้าเตาตั้งแต่อดีต พบว่า ดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนในที่ราบต่้าหรือตาม
ล้าน้้า เป็นวัตถุดิบที่ดีมากส้าหรับปั้นเตา ดินเหนียวที่ขุดจากท้องนา (ควรขุดลึกกว่า 0.5 เมตรลงไป) ก็สามารถใช้ได้
ดี ดินเหนียวจะมีสีแตกต่างกัน เช่น สีเทาอ่อน สีเทาแก่ น้้าตาลเข้ม แล้วแต่แหล่งที่มา แต่เมื่อเผาแล้วส่วนมาก จะมี
สีเหลืองหม่น หรือ สีเทา ส่วนมากมักจะน้าดินเหนียวมาผสมกับ ขี้เถ้าแกลบด้าหรือ ดินเชื้อ เพื่อให้เกิดความเหนียว 
ปั้นขึ้นรูปได้ง่าย และแข็งแรง เมื่อเผาแล้ว 
 2.ดินเหนียวโดยทั่วไปนิยมใช้ดินเหนียวสีเทาเข้ม ในการปั้นเตา ส่วนประกอบต่างๆ ควรอยู่ในอัตราส่วนที่
เหมาะสมขนาดของเมล็ดดินเหนียวก็ควรจะมีขนาดที่พอเหมาะ หากมีเมล็ดขนาดใหญ่เป็นส่วนมากก็มีโอกาสเกิด
การแตกร้าวได้ง่ายดังนั้น ดินเหนียวที่มาจากแหล่งที่แตกต่างกัน ก็อาจจะต้องมีการเตรียมดินที่แตกต่างกันไป 
 3.ดินเชื้อ เป็นดินที่มาจากส่วนผสมของดินเหนียวและแกลบน้ามาปั้นเป็นก้อน แล้วเผาไฟจนสุก แล้วน้ามา
บดให้มีขนาดต่างๆ ตามที่ต้องการแล้วใช้ผสมกับดินเหนียวใหม่ก่อนน้าไปปั้นเป็นชิ้นงาน โดยทั่วไปจะน้าดินเชื้อมา
ผสมดินเหนียวในปริมาณ 20-50% แล้วแต่ประเภทของชิ้นงาน และคุณสมบัติของดินเหนียวที่จะน้ามาใช้ 
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 การเตรียมดิน 
 1.การหมักดินเหนียว ดินเหนียวที่จะน้ามาใช้ต้องสะอาด ไม่มีเศษไม้ เศษหิน มีแต่ดินเหนียวล้วนๆ ถ้าเป็น
ก้อนใหญ่ ก็ควรทุบให้ย่อยเป็นก้อนเล็กๆ ก่อนหมักควรตากไว้ให้แห้งอย่างน้อย 1 วัน แล้วน้าลงบ่อหมัก แช่ไว้ในน้้า 
นานประมาณ 12-24 ชั่วโมง จนดินอ่ิมน้้าอย่างทั่วถึง แล้วน้ามาเตรียมไว้ผสม 
 2.การนวดและผสมดิน น้าดินที่หมักแล้วมานวดผสมกับแกลบด้า นวดจนเข้ากัน (ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องนวด
ดิน เพ่ือความสะดวกและการผสมที่ดีกว่า) โดยทั่วไปจะใช้ดินเหนียว 2 ส่วน ต่อขี้เถ้าแกลบด้า 1 ส่วน ซึ่งอัตราส่วน
ผสมนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินแต่ละแห่งด้วย ขณะนวดผสมดินจะพรมน้้าตามไปด้วย เพ่ือให้นวดได้ง่ายขึ้น 
ส่วนผสมที่เข้ากันดีแล้วให้น้ามากองเก็บไว้อาจจะแบ่งเป็นก้อนๆ ขนาดพอเหมาะที่จะท้าเตาหรือแบ่งทีหลังก็ได้ 
แล้วปิดด้วยพลาสติกหากยังไม่ใช้ทันทีเพ่ือไม่ให้ดินผสมแห้งเกินไป 
2. กระบวนการผลิต 
 การจัดเตรียมแม่แบบพิมพ์ 
  การจัดเตรียมแม่แบบพิมพ์ ส้าหรับท้าเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงอาจต้องใช้ความสามารถเพ่ิมมาก
หน่อย โดยการปั้นรูปหรือหาวัสดุในท้องถิ่นมาจัดท้าเป็นแม่แบบพิมพ์ แม่แบบพิมพ์มี 2 ชนิด คือ  
  * แม่แบบพิมพ์ภายนอก ใช้ส้าหรับท้าตัวเตาและส่วนฐานเตา 
  * แม่แบบพิมพ์ใน ส้าหรับท้าปากเตาและเส้าเตา 
 ก่อนท้าการปั้นและใช้แม่พิมพ์ทุกครั้งจะต้องโรยขี้เถ้ารอบๆแม่พิมพ์ก่อน ป้องกันดินเหนียวติดแม่แบบ และ
ปั้นไม่ได้รูปทรง 
 การปั้นขึ้นรูป และปรับแต่งเตา 
 น้าดินที่หมักแล้วใส่ลงในแม่พิมพ์ภายนอกซ่ึงวางอยู่บนแท่น แล้วใช้มือตบปั้นขึ้นรูปเป็นทรงของเตาโดยให้
มีความหนา และขนาดภายในเป็นไปตามก้าหนดแล้วตกแต่งผิวด้านในเตาได้แก่ ห้องใต้รังผึ้ง ห้องเผาไหม้ ให้
เรียบร้อยแล้วอัดทับด้วยแม่พิมพ์ภายในเพ่ือขึ้นรูป ปากเตา และเส้าเตาเมื่อได้ที่แล้วถอดแบบ น้าเตาไปตากแดด ผึ่ง
ลมให้แห้งหมาดๆ ประมาณ 2-3 วัน แล้วน้าเตามาปาดตกแต่ง ปากเตา เส้าเตา และเจาะช่องลม แล้วน้าไปตาก
แดด ผึ่งลม จนแห้งสนิท ใช้เวลา ประมาณ 2-4 วัน จะได้เตาที่พร้อมจะน้าไปเผา  
 การท้ารังผึ้ง 
 น้าดินที่นวดผสมแล้วใส่ลงในแบบพิมพ์ทรงกระบอก ใช้มือกดดินให้เต็มแบบ ใช้โลหะบาง ปาดเอาดินส่วน
ที่เกินออก ทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาดๆ ประมาณ 2-3 วัน แล้วใช้แม่แบบเจาะรู เจาะตามรูปแบบที่ต้องการ โดยรูที่รังผึ้ง
จะต้องเป็นทรงกรวยคว่้าด้านบนเล็กกว่าด้านล่าง จากนั้นน้าไปผึ่งลมอีก 2-4วัน แล้วน้าไปเผาจนสุกเพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรง 
 การเผาเตา 
 การเผาเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง มีข้ันตอนเหมือนกันกับการเผาเตาหุงต้มทั่วไป หลังจากตกแต่งและตาก
แห้งแล้ว อาจจะตกแต่งสีเพ่ือความสวยงาม แล้วน้ามาเรียงเป็นชั้นในเตาเผา การเผาอาจจะใช้เตาอุโมงค์ โดยใช้ไม้
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ฟืนเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้เตาเปิด ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ หากใช้เตาอุโมงค์ อาจจะใช้เวลาประมาณ 8-10 ชม. 
โดยใช้อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 800-1,000  
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

 
1.ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ดินเหนียว เป็นต้น  
2.เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา  
3.เทคนิคการผสมวัตถุดิบที่สามารถท้าให้ดินปั้นง่าย เป็นรูปทรง 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตเตาอ้ังโล่ประสิทธิภาพสูง 
ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองม่วง 6 - - ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250 
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นายอุทัย สุบิน ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองม่วง 6 ต้าบลโคกสะอาด 
อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
แหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ *สถานที่จ้าหน่าย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอ
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250  
* ห้างบิ๊กวัน (อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ)  
* จุดจ้าหน่ายสินค้า OTOP อุทยานแห่งชาติไทรทอง (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556) 

การสานกระติบข้าวลายข้อความ บ้านส าราญ 
หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 

ผลิตภัณฑ์ 
ประวัติความเป็นมา 

 
  ข้าวเหนียวเป็นข้าวที่คนอีสานบริโภคเป็นหลัก ชาวบ้านส้าราญเองก็บริโภคเป็นประจ้า เดิมเม่ือมี
การนึ่งข้าวเหนียวจะเก็บไว้ในหม้อ จนกระทั่งชาวบ้านส้าราญ น้าโดย นายมา สมชัยภูมิ ได้คิดท้ากระติบข้าวขึ้นโดย
ใช้ไม่ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนมาสาน และได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จากกระติบข้าวอย่างเดียว ก็เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อีก
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มากมาย และได้สืบทอดโดยการสอนลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันนอกจากจะท้าไว้ใช้ในครัวเรือนแล้ว 
ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถจ้าหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน และในปัจจุบันกระติบข้าวบ้าน
ส้าราญได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากว่าเป็นกระติบที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ เพราะวัสดุที่ใช้ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่
ว่าจะเป็นไม้ไผ่ที่ใช้ก็มีการคัดเลือกเป็นอย่างดี และสีที่ใช้ยอมก็ใช้สีธรรมชาติ ซึ่งกระติบข้าวบ้านส้าราญได้มีการ
พัฒนากระติบข้าวธรรมดาให้มีลวดลายที่สวยงาม และท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับกระติบข้าวบ้านส้าราญนั่นก็คือกระติบ
ข้าวที่สานเป็นลายข้อความต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะเป็นกระติบใส่ข้าวธรรมดาแล้ว ยัง
สามารถท้าเป็นของฝากในวันส้าคัญต่าง ๆ หรือเป็นของช้ารวยในงานพิธีต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

 
๒. มีความทนทานใช้งานได้หลายปี เพราะมีกระบวนการในการยืดอายุไม่ไผ่ในขั้นตอนการผลิต และ มีการคัดเลือก
ไม่ที่มีคุณภาพ ใช้สีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ 

 
1.มผช.เลขที่ 35111-467/40 ปี พ.ศ. 2546 
2.คัดสรร OTOP ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการพัฒนา ๒ ดาว 
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ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
ฝีมือแรงงานคือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงท้าให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพ่ี
น้อง ชาวบ้านหันมาสนใจการอนุรักษ์ป่าไผ่ของชุมชน และมีบางส่วนหันมาปลูกข้ึนไว้ใช้เองนอกจากขายล้าไผ่แล้ว
ยังได้หน่อไม้ไว้รับประทานและยังขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง และมีการรวมกลุ่มลงหุ้นเพ่ือเป็นทุนด้าเนินงาน ได้รับ
ความรู้ใหม่เพ่ิมเติมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการตลาด สร้างความเข้าใจในการพัฒนาภูมิปัญญาให้สืบทอดแก่
รุ่นต่อไป 

กระบวนการผลิต 
วัตถุดิบและส่วนประกอบ 

 
ไม้ไผ่ , มีด ,หวาย, เลื่อย , เหล็กแหลม ,กบเหลาไม้ไผ่ ,ที่รัดหวาย ,ไม้เนื้ออ่อน ,อุปกรณ์ต้มท้าสี , กรรไกร 
ขั้นตอนการผลิต 
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ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกไม่ไผ่ 
 ๑.๑ การตัดไม่ไผ่ ต้องเป็นไม้ไผ่บ้านเท่านั้นซึ่งปลายของไม้จะต้องไม้หักงอเพราะถ้าหักงอจะท้าให้ไม่ไผ่ที่ได้
เปราะเกินไปไม่ทน และอายุไม่เกิน ๑ ปี ถ้าเกินกว่านั้นจะแก่เกินไปสานกระติบไม่ได้ 
 ๑.๒ น้าไม้ไผ่มาเผาเพ่ือให้ไม่มีความคงทนถาวร ตัดไม้เป็นท่อน ๆ ตามขนาดที่ต้องการ 
ขั้นตอนที่ ๒ การเตรียมไม่ไผ่เพ่ือสานกระติบ 
 ๒.๑ ตัดขอบไม้ให้เรียบแล้วผ่าเป็นชิ้น ๆ ผ่าไม่ไผ่เป็นเส้นบาง ๆ หรือท่ีเรียกว่า 
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

 
กระติบข้าวบ้านส้ารายเทคนิคอยู่ที่การเลือกไม้ไผ่และการย้อมสีซึ่งไม่ไผ่ที่ใช้ต้องมีอายุไม่เกิน ๑ปี และต้องเป็นไม่ไผ่
ที่ยอดไม่หักหรืองอเพราะจะท้าให้กระติบข้าวคงทนถาวร ส่วนสีที่ใช้จะใช้สีธรรมชาติในการย้อมนอกจากจะไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคแล้วยังป้องกันมอดแมลงมาแทะกระติบเสียหายอีก 
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ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
การสานกระติบข้าวลายข้อความ บ้านส้าราญ 
ที่อยู่ บ้านส้าราญ 8 - - ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 
0852745849 ,0807269690 - otoptoda@gmail.com 
ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
นางค้าภา อาฤทธิ์ 
ที่อยู่ บ้านส้าราญ 8 - - ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 
0852745849 ,0807269690 - otoptoday@gmail.com 
แหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 ๓.๓.๑ กลุ่มจักรสานไม่ไผ่ 
 ๓.๓.๒ จ้าหน่ายในหมู่บ้าน 
 ๓.๓.๓ ฝากขายตามสถานที่ราชการที่ติดต่อมา 
 ๓.๓.๔ งาน OTOP City และ OTOP ภูมิภาค  
 ๓.๓.๕ งานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ในอ้าเภอและต่างอ้าเภอ 

ภาษาถิ่น 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นทางภาษาถิ่น มีส้าเนียงและ 

ภาษาอีสานเป็นของตนเองที่ใช้พูดในชีวิตประจ้าวันของชาวชัยภูมิและใช้สื่อสารกันมาตั้งแต่บรรพชน โดยพื้นที่ใน
จังหวัดชัยภูมิมีการใช้ภาษาถ่ินเป็นส้าเนียงพูดลาวอีสาน ภาษาไทยโคราช ภาษาถ่ินของมอญโบราณ ผสมผสานกับ
ภาษาไทยโคราช และลาวอีสาน รวมทั้งภาษาลาวส้าเนียงประเทศลาวเวียงจันทน์ ทางจังหวัดชัยภูมิ เห็น
ความส้าคัญจึงได้รวบรวมค้าพูดภาษาถ่ินจากผู้สูงอายุ ซึ่งมีส้าเนียงแตกต่าง แต่ละอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน บาง
ส้าเนียงซึ่งเป็นส้าเนียงเกิดใหม่ เป็นส้าเนียงร่วมสมัย โดยได้รวบรวมและแปลเป็นภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทคอนสาร ภาษาถิ่นมอญโบราณ ผสมผสานส้าเนียงภาษาถ่ินและไทยกลางปัจจุบัน รวมทั้งมีการน้าเสนอ
เกี่ยวกับการทักทายประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะ
บังเกิดผลดีต่อทางการพัฒนาของท้องถิ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของจังหวัด
ชัยภูมิ ของประชาคมอาเซียนสืบต่อไป 

 
 
 
 
 
 

mailto:otoptoda@gmail.com
mailto:otoptoday@gmail.com
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้า OTOP และสินค้าพ้ืนเมืองจังหวัดชัยภูมิ 

หม่้า OTOP ของดีเมืองชัยภูมิ 

 
 

       หม่้าชัยภูมิ ได้ขื่อว่า "หม่้าต้านานรัก”แห่งเดียวของไทย ที่พรานป่าไปล่าสัตว์บนภูเขียว–ภูคิง้ใน อดีต 
ซึ่งต้องใช้เวลานาน 1-3 เดือน ในการเดินทางไป-กลับ พอล่าสัตว์ป่าได้ ก็คิดหาวิธีถนอมอาหารมาฝากลูกเมีย ที่รอ
อยู่บ้าน โดยที่เนื้อสัตว์ไม่เน่าเสีย พรานจึงสับเนื้อ ผสมตับ คลุกข้าวเหนียวและเกลือที่พกติดตัวไป ยัดใส่ในกระเพาะ
ของสัตว์ หรือล้าไส้ของสัตว์ เพ่ือหมักหรือถนอมให้เก็บไว้ได้นาน เพ่ือเป็นของฝากภรรยา พอกลับถึงบ้านน้ามาชิม 
ปรากฏว่า มีรสชาติอร่อย เป็นที่ชอบใจภรรยา จึงถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นอาหารพ้ืนบ้านที่นิยม
รับประทาน สืบมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ – ปัจจุบัน "หม่้า” จึงเป็นอาหารพ้ืนเมืองชัยภูมิ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง โดยใน
ปัจจุบันนิยมท้าจากเนื้อวัว หรือเนื้อหมู ผสมกับตับ กระเทียม เกลือ บดให้ละเอียด บรรจุไว้ในกระเพาะสัตว์ 
เนื่องจากเป็นการแปรรูปอาหารจากภูมิปัญญาที่เก็บไว้นานถึง 3 เดือน เป็นที่นิยมบริโภคมากที่สุดทั้งในและ
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสานและนิยมซื้อเป็นของกินของฝากชั้นน้าสัญลักษณ์ที่ส้าคัญจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเป็น
สินค้าท่ีระลึก ส่งผลให้หม่้า เป็นสินค้า OTOP ประเภทอาหารพื้นบ้านที่ส้าคัญ ได้รับการรับรองตราอาหารปลอดภัย 
และ อย. จาก สสจ.ชัยภูมิ จุดเด่น หม่้าชัยภูมิ เป็นพก โดยใช้กระเพาะหมู บรรจุเพ่ือให้เก็บรักษาคุณภาพได้นาน 
และรสชาติอร่อย แหล่งผลิตและจ้าหน่ายที่มีชื่อเสียงได้แก่ที่บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ , อ.ภูขียว, ช่องสามหมอ อ.
คอนสวรรค์ และ บริเวณห้าแยกโนนไฮ เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

                                                  ผ้าไหมบ้านเขว้า 
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    ผ้าไหมบ้านเขว้า โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีความสวยงาม และ
คุณภาพ OTOP ระดับ 5 ดาว ราคาถูก คุณภาพเยี่ยม ส่งออกท่ัวโลก มีทั้งเสื้อ กางเกง กระโปง กระเป๋า และอ่ืนๆ 
มากมาย  

มะม่วงแช่อ่ิม 

 
     บ้านโนนม่วง เป็นหมู่บ้านที่มีมะม่วงแก้ว มากเหมือนชื่อหมู่บ้าน บรรพบุรุษในสมัยก่อนจึงท้ามะม่วงแช่

อ่ิมเพ่ือเก็บไว้รับประทานในฤดูขาดแคลน จึงเป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากสมัยบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานใน
ปัจจุบัน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบัน 

ปลาร้าทรงเครื่อง 
 

 
   อีสาน เป็นภาคที่นิยมรับประทานปลาร้า ซึ่งเป็นการถนอมอาหารเพ่ือไว้ใช้รับประทานในฤดูขาดแคลน 

และเพ่ือใช้เป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหารประกอบประจ้าภาค โดยเป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากสมัย
บรรพบุรุษ โดยการน้าปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลากระดี่ ปลาหมอ ที่มีขนาดปานกลาง มาหมักไว้ประมาณ 1 ปี แล้ว
น้ามาแปรรูปเป็นปลาร้าบองเพ่ือให้ได้อาหารที่มีรสชาติ แปลกใหม่ปรุงรสด้วยสมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้ หอม 
กระเทียม ใบมะกรูด ท้าเก็บไว้ได้นาน และสมุนไพรที่ผสมในปลาร้าบองเป็นผลดีต่อสุขภาพ 
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ผ้ามัดหมี่ลายขัดพ้ืนฐาน 

 
 

       ผ้าไหมมัดหมี่อ้าเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับ
ชุมชนอ้าเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจ้าวันจากปู่ยาตายาลูกหลาน เป็น
การสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบนผืน
ผ้าได้แนวคิดมาจากวิถึชีวิตในการด้ารงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลาย
บนผืนผ้า ผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่า ในอดีตกาลผ้ามัดหมี่นิยมสวมใส่ไปในงานพีธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมมัดหมี่
จึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ และผ้าไหมมัดหมี่ลายขัดพ้ืนฐาน เป็นลายดังเดิมท่ีอยู่คู่กับอ้าเภอบ้านเขว้ามาแล้วร้อยปี 

      ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ขั้นสอดหางกระรอก 

 
       ผ้าไหมมัดหมี่อ้าเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชน

อ้าเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจ้าวันจากปู่ยา ตายาย สู่ลูกหลาน เป็นการ
สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่น้ามาพัฒนาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต สวยงาม ละเอียดอ่อน ลวดลาย
บนพื้นผ้าได้แนวคิดมาจากการด้ารงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแบบในการคิดลวดลายผ้า ซึ่งผ้าไหม
มัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่าในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมมัดหมี่จึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส 
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ผ้าไหมมัดหมี่ลายสายการบิน 

 
           ผ้าไหมมัดหมี่อ้าเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับ

ชุมชนชาวอ้าเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีวิตประจ้าวันจากปู่ย่า ตายาย สู่ ลูกหลาน 
เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบน
พ้ืนผ้าได้แนวคิดจากวิถีชีวิตในการด้ารงชีวิต ที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแบบในการคิดลวดลาย ซึ่งผ้าไห
มัดหมี่ลายสายการบินได้แนวคิดจากผู้ผลิตได้เห็นตราของสายการบิน ไทย ที่อยู่บนเครื่องบินจะได้น้ามาเป็นแนวคิด
ในการคิดลวดลายบนผืนผ้า และผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่า ในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้า
ไหมจึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ 

ผ้าไหมมัดหมี่ 

 
       ผ้าไหมมัดหมี่อ้าเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชน

ชาวอ้าเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มมาจากการทอเพ่ือใช้ในชีวิตประจ้าวันจากปู่ย่า ตายายสู่ลูกหลาน เป็น
การสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีตสวยงาม ละเอียดอ่อนลวดลาย
บนผืนผ้าได้แนวคิดจากวิถีในการด้ารงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลายบน
ผืนผ้า เช่น สายน้้าไหล ต้นไม้ ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าเป็นผ้าที่มีคุณค่าในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นมงคล 
ผ้าไหมจึงเป็นศิริมงคลแกผู้สวมใส่ 
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ผ้าขิด 

 
แหล่งทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต้าบลหนองตูม เป็นแหล่งทอผ้าขิดแหล่งใหญ่ที่สุด ของชัยภูมิ 

ชาวบ้านโนนเสลาสืบทอดการทอผ้าขิดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน มีการตั้งกลุ่มแม่บ้าน
ขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๑ และได้พัฒนาลวดลาย สีสัน ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีจ้าหน่ายทั้งผ้า
ฝ้ายมัดหมี่ ผ้าขิดไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋าผ้า และหมอนขิด 
8.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1  น้ า 
       จังหวัดชัยภูมิมีแหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้าชลประทานที่ส้าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  1. แหล่งน้้าธรรมชาติ 
                        จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธารและล้าน้้าย่อยหลายสายที่ก่อให้เกิดล้าน้้าส้าคัญ 
ได้แก่ 
   (1.1) ล้าน้้าชี ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง ไหลผ่าน
อ้าเภอหนองบัวระเหว บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์  
            (1.2) ล้าน้้าพรม ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ในเขตอ้าเภอคอนสาร ไหลผ่านอ้าเภอ
คอนสาร เกษตรสมบูรณ์  ภูเขียว และอ้าเภอบ้านแท่น ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัดขอนแก่น  
            (1.3)  ล้าคันฉู ไหลผ่านอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จัตุรัส และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
            (1.4)  ล้าน้้าเชิญ ไหลผ่านอ้าเภอคอนสาร และอ้าเภอภูเขียว 
            (1.5) ล้าชีลอง  ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอบ้านเขว้า 
            (1.6)  ล้าปะทาว ไหลผ่านอ้าเภอเมืองชัยภูมิ 
            (1.7) ล้าสามหมอ ไหลผ่านอ้าเภอแก้งคร้อ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 
            (1.8) ล้าน้้ากล่้า ไหลผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ ไปลงล้าน้้าชี 
  2.   แหล่งน้้าชลประทาน   แหล่งน้้าชลประทานที่อยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย 
         2.1  เขื่อนเพ่ือประโยชน์ด้านพลังงานและเกษตรกรรม 

- เขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักน้้า 63.75 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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                              - เขื่อนล้าปะทาว ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และอ้าเภอแก้งคร้อ  มีปริมาณเก็บกักน้้า 
44 ล้านลูกบาศก์เมตร 

- เขื่อนหินทิ้งห้วยกุ่ม ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ เก็บกักน้้าเพ่ือการเกษตร เก็บกักน้้าได้  
20.23  ล้านลูกบาศก์เมตร 
         2.2 ชลประทานขนาดกลาง (อ่างเก็บน้้า) เพ่ือการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค มีจ้านวน 
14 แห่ง ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จัตุรัส บ้านเขว้า ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ บ้าเหน็จณรงค์ เทพสถิต และอ้าเภอซับ
ใหญ่ รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร่ 
         2.3  ชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้้าหรือฝายน้้าล้น) ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้้า ขนาดเล็ก 
เหมือง ฝายน้้าล้น ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดตามแหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้้าได้ ประมาณ  47.72 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 181,909 ไร่ 
 
 
 

.   
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การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 

พื้นที่ชลประทาน 0.35 ล้านไร่ (4% ของพท.ทั้งจังหวัด) 

 คบ.พรม-เชญิ 0.05 ล้านไร่  

 คบ.ชีบน 0.04 ล้านไร่  

 คป.ชยัภูมิ 0.03 ล้านไร่  

 สถานีสูบน้ าฯ 0.21 ล้านไร่  
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      8.2 ป่าไม้          
  จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที ่ทั ้งหมด 7,937,062.18 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปด้านทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ

สถานีวัดน้ าท่า E 23 อ.เมือง

ระดับตล่ิง 210.80 ม.รทก

ระดับน้ า 199.80

339.661 251.583 74.07 199.126

10.52

ความจเุก็บกัก ปริมาณน้ าปัจจบัุน % ของความจ ุ ปริมาณน้ าใช้การ

ม.รทก

ความจุเก็บกัก 42.600 ล้าน ม3

ปริมาณน้ าในอ่าง 32.680 ล้าน ม3

รวมปริมาณน้ าอ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางในจงัหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 13 แห่ง (ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ าล าคันฉู ระดับน้ า 178.13 ม.รทก ระดับน้ า 171.01

คิดเป็น 76.714 %

70.87 ลบม./วินาที

คิดเป็น 41.042 % ระดับตล่ิง 183.00 ม.รทก ระดับตล่ิง 173.48 ม.รทก

คิดเป็น 77.087 % ปริมาณน้ าในอ่าง 0.197 ล้าน ม3 ปริมาณน้ าผ่าน ลบม./วินาที ปริมาณน้ าผ่าน

สถานีวัดน้ าท่า E 23 อ.เมือง
ปริมาณน้ าในอ่าง 7.940 ล้าน ม3 ความจุเก็บกัก 0.480 ล้าน ม3 ความจุล าน้ า 275.00 ลบม./วินาที ความจุล าน้ า 695.00 ลบม./วินาที

อ่างเก็บน้ าห้วยทราย
ความจุเก็บกัก 10.312 ล้าน ม3 อ่างเก็บน้ าห้วยทองหลาง สถานีวัดน้ าท่า E 23 อ.เมือง

ปริมาณน้ าในอ่าง 2.650 ล้าน ม3

คิดเป็น 34.659 %

ม.รทก

อ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย ปริมาณน้ าผ่าน 13.30 ลบม./วินาที

ความจุเก็บกัก 7.646 ล้าน ม3

ความจุล าน้ า 620.00 ลบม./วินาที

ปริมาณน้ าในอ่าง 0.309 ล้าน ม3

คิดเป็น 64.200 %

คิดเป็น 31.218 %

อ่างเก็บน้ าหินลับมีด
ความจุเก็บกัก 0.481 ล้าน ม3

ล้าน ม3

ปริมาณน้ าในอ่าง 0.110 ล้าน ม3 คิดเป็น 99.390 %

อ่างฯล าปะทาว(ล่าง)
อ่างเก็บน้ าบาซ่าน ความจุเก็บกัก 16.400 ล้าน ม3

ความจุเก็บกัก 0.353 ล้าน ม3 ปริมาณน้ าในอ่าง 16.300

ปริมาณน้ าในอ่าง 6.125 ล้าน ม3

คิดเป็น 59.397 %

ล้าน ม3

ความจุเก็บกัก 10.312 ล้าน ม3 คิดเป็น 81.555 %

คิดเป็น 72.161 % อ่างเก็บน้ าล าช่อระกา ปริมาณน้ าในอ่าง 35.884คิดเป็น 70.076 % คิดเป็น 84.132 %

ปริมาณน้ าในอ่าง 2.478 ล้าน ม3 ความจุเก็บกัก 44.000 ล้าน ม3

ความจุเก็บกัก 3.434 ล้าน ม3 เข่ือนล าปะทาว(บน)
ปริมาณน้ าในอ่าง 114.750 ล้าน ม3 ปริมาณน้ าในอ่าง 17.020 ล้าน ม3

ความจุเก็บกัก 163.750 ล้าน ม3 ความจุเก็บกัก 20.230 ล้าน ม3

คิดเป็น 76.950 %

เข่ือนจุฬาภรณ์ อ่า'เก็บน้ าห้วยกุ่ม โครงการพรม - เชิญ

อ่างเก็บน้ าบ้านเพชร
ความจุเก็บกัก 19.675 ล้าน ม3

ปริมาณน้ าในอ่าง 15.140 ล้าน ม3

ล าน้ าชี

ล าคัน ู

ล ากระจวน

ล าเชียงทา

ล าเจา

ล าเจียง ล าสะพุง

ล าน้ าพรม

ล าน้ าเชิญ

ปตร.พระอาจารจ่ือ

ปตร.บ้านไร่ล าชี

ปตร.โพธิ ใหญ่

ปตร.เมืองเก่า

ปตร.กุดโง้ง

บึงละหาน

 ายบุตามี

 ายกะฮาด  ายแก้งสนามนาง

อ่างเก็บน้ าล าช่อระกา

เขื่อนล าปะทาว(บน)

เขื่อนล าปะทาว(ล่าง)

อ่างเก็บน้ าหินลับมีด

อ่างเก็บน้ าบาซ่าน

เขื่อนจุ าภรณ์ 

อ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย

อ่างเก็บน้ าห้วยทราย

อ่างเก็บน้ าล าคัน ู

อ่างฯห้วยทองหลาง 

อ่างเก็บน้ าบ้านเพชร

สถานีวัดน้ าท่า E 23 อ.เมือง

ปตร.หนองคล้า

ล าช่อระกา

ล าชีลอง

ห้วยดินแดง

ล าน้ าเชิญ ล าน้ าเชิญ

ล าน้ าชี

ล าน้ าชี

ล าปะทาว

อ่างเก็บน้ าห้วยกุ่ม โครงการพรม   เชิญ

สถานีวัดน้ า E 32A

สถานีวัดน้ า E 21

อ่างฯล าสะพุง (46.90)อ่างฯล าเจียง (44.93)

อ่างฯล าเจา (10.00)

อ่างฯโปร่งขุนเพชร (43.70)

อ่างฯพระอาจารย์จ่ือ (33.44)

อ่างฯล าชี (70.21)

อ่างฯชีลอง (34.12)

อ่างเก็บน้ าเดิม

อ่างเก็บน้ าในแผนพัฒนา

หมายเหตุ

ความจุมากกว่า  80%

ความจุระหว่าง  50   79 %

ความจุระหว่าง  30   49 %

ความจุน้อยกว่า 30%

สถานีวัดน้ า E 23

สถานีวัดน้ าท่า E 32A อ.เมือง

สถานีวัดน้ าท่า E 21 อ.เมือง
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ยิ่ง สามารถอ้านวยความสะดวกได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง อันได้แก่ ป่า  ของป่า และ
ผลผลิตจากป่าไม้อ่ืน ๆ กับประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อดิน น้้า ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่นก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดี มีต้นน้้าล้าธารที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และ
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 

     สภาพป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มี
พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 3,701,848.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.64 ของพ้ืนที่จังหวัด ต่อมากรมป่าไม้ได้มอบ
พ้ืนที่ป่าบางส่วนที่อยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจให้ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ไปด้าเนินงานปฏิรูปที่ดินเป็น
จ้านวนทั้งสิ้น 684,247.25 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่บางส่วนได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และเมื่อรวม
กับพ้ืนที่ป่าเตรียมการสงวนอีก 437,283.17 ไร่ ท้าให้จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายคงเหลือ ทั้งสิ้น 
3,166,222.62 ไร่ ป่าไม้เหล่านี้ เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าส้าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางหลายล้านคน เช่น แม่น้้าชี แม่น้้าพรม แม่น้้าเชิญ ซึ่ งได้มีการก้าหนดให้เป็น ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร โดยสามารถจ้าแนกออกได้ดังนี้ 

 1) ป่าสงวนแห่งชาติ : จ้านวน 11 แห่ง มีพ้ืนที่ป่าตามประกาศกฎกระทรวง 2,064,839.00 ไร่  ซึ่งพ้ืนที่
บางส่วนได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติและมอบให้ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมไปด้าเนินงาน
ปฏิรูปที่ดิน จึงยังคงเหลือพ้ืนที่ป่าไม้ 682,734.30 ไร่ ดังนี้ 

 (1.1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหยวก มีพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 89 ลงวันที่  24 พฤษภาคม             
พ.ศ. 2505 เนื้อท่ี 48,593.75 ไร่ 

 (1.2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูตะเภา มี พ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่  127 ลงวันที่  18 ตุลาคม           
พ.ศ. 2505 เนื้อท่ี 16,756.25 ไร่ 

 (1.3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ มีพื้นที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 233 ลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2510 เนื้อที่ 279,000.00 ไร่ 

 (1.4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ มีพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 332 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม              
พ.ศ. 2511 เนื้อท่ี 35,425.00 ไร่ 

 (1.5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ มีพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 392 ลงวันที่ 22 
มกราคม พ.ศ. 2512 เนื้อท่ี 209,765.00 ไร่ 

 (1.6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาเนิน มีพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 460 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2515 
เนื้อท่ี 53,275.00 ไร่ 

 (1.7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซ้าผักหนาม มีพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 978 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2525 เนื้อท่ี 1,016,668.00 ไร่ 

 (1.8) ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก มีพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 978 ลงวันที่ 11 สิงหาคม          
พ.ศ. 2525 เนื้อท่ี 1,016,668.00 ไร่ 
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 (1.9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง มีพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่  899 ลงวันที่  10 ตุลาคม               
พ.ศ. 2523 เนื้อท่ี 16,531.00 ไร่ 

 (1.10) ป่ าสงวนแห่ งชาติป่าภูผาด้าและป่าภูผาแดง มี พ้ืนที่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่  939                       
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2524 เนื้อที่ 11,575.00 ไร่ 

 (1.11) ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วน และป่าหมายเลขสิบแปลงที่สอง มีพื้นที่
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 992 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 เนื้อที่ 65,250.00 ไร่ 

2) อุทยานแห่งชาติ จ้านวน 6 แห่ง มีพื้นที่ป่าตามพระราชกฤษฎีกา 702,961.90 ไร่ ดังนี้  
 (2.1) อุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในราช

กิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 208 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เป็นอุทยานแห่งชาติ ล้าดับที่ 23 ของประเทศไทย 
มีเนื้อที่ 135,737.50 ไร่  

 (2.2) อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 37 ก ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับที่ 108 ของประเทศ มีเนื้อที่ 
125,312.50 ไร่ 

 (2.3) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับที่ 105 ของ
ประเทศ เนื้อท่ี 62,437.50 ไร่ 

 (2.4) อุทยานแห่งชาติไทรทอง ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับที่ 77 ของประเทศ
ไทย มีเนื้อที ่199,375.00 ไร่ 

 (2.5) อุทยานแห่งชาติน้้าพอง ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 105ก ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 มีเนื้อที่ 123,125.00 ไร่ โดยมีพ้ืนที่บางส่วน
อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เนื้อท่ีประมาณ 18,031.42 ไร่  

 (2.6) อุทยานแห่งชาติน้้าหนาว  ได้ม ีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 
603,750.00 ไร่  โดยประกาศ ใน ราชกิ จ จานุ เบ กษ า เล่ ม  89 ตอน ที่  71 ลงวั นที่  4 พฤษ ภ าคม  2515                      
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 5 ของประเทศ โดยมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 162,067.98 ไร่ 

3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 5 แห่ง : มีพ้ืนที่ป่า 1,338,189.54 ไร่ ดังนี้ 
 (3.1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : เนื้อที่ 975,000.00 ไร่  
 (3.2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง : เนื้อที่ 118,403.00 ไร่ 
 (3.3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ : เนื้อที่ 408,707.00 ไร่ โดยมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ใน

จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ 227,091.54 ไร่  
 (3.4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง : เนื้อที่ 109.00 ไร่ 
 (3.5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน : เนื้อที่ 17,586.00 ไร่ 
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4) พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอ่ืน ๆ  จ้านวน 437,283.17 ไร่ (ป่าภูนกแซว ป่าภูกระแต ป่าภูผาทอง  
ป่าภูเป้ง)  
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8.3 ภูเขา 
1.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ ต้าบลบ้านหัน  ต้าบลสระโพนทอง ต้าบลโนน

กอก ต้าบลซับสีทอง ต้าบลบ้านเดื่อ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  ต้าบลกุดชุมแสง ต้าบลคูเมือง อ้าเภอหนองบัวแดง 
ต้าบลท่ามะไฟหวาน อ้าเภอแก้งคร้อ ต้าบลห้วยต้อน อ้าเภอเมืองชัยภูมิ ต้าบลภูแลนคา อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด  มีจุดเด่นทาง
ธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น จุดชมวิวภูแลนคา ผากล้วยไม้ หินปราสาท  ประตูโขลง มอหินขาว เป็นต้น และการเดิน
ทางเข้าไปเที่ยวชมก็สะดวก มีเนื้อที่ประมาณ 200.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 125,312.50 ไร่ เทือกเขาภูแลนคา  
เป็นกลุ่มเขาหลายลูกที่พาดผ่านพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด ในแนวตะวันตกไปตะวันออก โดยเริ่มที่บริเวณ ช่องเขา
ขาด อันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาภูแลนคา กับเทือกเขาพังเหย มีแม่น้้าชีไหลผ่านช่องเขานี้ ภูเขาส้าคัญใน
เทือกเขานี้ คือ 
                    ภูแลนคา  อยู่ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง  อ้าเภอบ้านเขว้า และอ้าเภอเมือง ฯ 
                    ภูอีเฒ่า  อยู่ในเขตอ้าเภอแก้งคร้อ  อ้าเภอเมือง ฯ และอ้าเภอคอนสวรรค์ 
                    ภูเกษตร  อยู่ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ้าเภอแก้งคร้อ 
                    ภูตี  อยูใ่นเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ้าเภอแก้งคร้อ  ภูดีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาภู
แลนคา สูง ๑,๐๐๘ เมตร จากระดับน้้าทะเล 
                    ภูหยวก  อยู่ในเขตอ้าเภอภูเขียว 
                    ภูพระ ภูแฝด  อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง ฯ 
                    ภูค้าน้อย  อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง ฯ 
                    ผาเกิ้ง หรือช่องบุญกว้าง  เป็นช่องเขาที่จะลงจากอ้าเภอเมือง ฯ ไปอ้าเภอหนองบัวแดง  
ความเป็นมา : สภาพพ้ืนที่ป่าที่ก้าหนดเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 7 มีนาคม 2535 
ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ และป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ของท้องที่อ้าเภอเมือง 
อ้าเภอบ้านเขว้า อ้าเภอหนองบัวแดง และอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตามค้าสั่งกรมป่าไม้ที่ 2262/2539 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2539 ได้ให้นายสุรชัย นายจ้าเริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ให้ไปด้าเนินการส้ารวจ เบื้องต้นป่าสงวนดังกล่าว  เพ่ือจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้เข้าไป
ประสานงานกับทางจังหวัด ชัยภูมิ และจากการส้ารวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
องค์กรต่าง ๆ ประชาชน และรวมถึงหน่วยงานป่าไม้ประจ้าจังหวัดชัยภูม ิและป่าไม้เขตนครราชสีมาที่เก่ียวข้อง 

2.ภูคิ้ ง ตั้ งอยู่ที่บ้ านโนนหนองไฮ ต้าบลโนนทอง บนยอดเขาเขียว มีความสูง 1,167 เมตร จาก
ระดับน้้าทะเล สูงเป็นอันดับ 5 ของภาคอีสาน อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็น
แหล่งก้าเนิดของดอกไม้ป่าและกล้วยไม้นานาชาติ ทิศเหนือเป็นหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นทัศนียภาพของภู
กระดึง ภูแลนคา เขื่อนห้วยกุ่ม และล้าน้้าพรม 
ภูคิ้ง มีลักษณะเป็นภูเขาหินที่มีความสูงที่สุดของป่าภูเขียวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมรดกเม็ดงามแห่งอีสานใต้  มีความสูงถึง 
1,214 เมตร จากระดับน้้าทะเล สูงเป็นอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสาน รองจากภูหลวง ภูเรือ เขาแหลมและภู
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กระดึงตามล้าดับ ด้านหนึ่งเป็นภูผาสูงที่ให้มุมมองไกลสุดตา มีลานหินกว้างยื่นมาจากหน้าผา สามารถมองเห็นเขื่อน
ห้วยกุ่ม ภูกระดึง ภูแลนคา ภูเวียง หากมองลงตรงหุบเขาแคบ ๆ ด้านล่างจะเห็นทุ่งนา ไร่สวน เขื่อน อ่างเก็บ
น้้า  แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูคิ้ง ได้แก่ แหลหินเงิบ เป็นหินขนาดใหญ่ซ้อนทับกันคล้ายหินเพิงหมาแหงนบน
ลานหิน ห่างจากยอดภูคิ้งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบจะพบหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
แหลหินจ้อง ห่างจากแหลหินเงิบไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบกับแท่งหินมหึมาขนาด 20 ตัน 
โดยมีจุดรับน้้าหนักเป็นก้อนหินขนาดเท่าก้าปั้นเท่านั้น 

3.เทือกเขาพังเหย  เป็นกลุ่มเขาท่ีทอดจากเทือกเขาภูแลนคา ตั้งต้นบริเวณ ช่องเขาขาด ในเขตอ้าเภอบ้าน
เขว้า ตรงไปทางทิศตะวันตก แล้ววกกลับลงมาทางด้านทิศใต้ เป็นแนวยกสูงของแผ่นดิน ส่วนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ภาค
กลาง จึงมีลักษณะเป็นขอบของที่ราบสูงอีสานที่ยกสูงขึ้นมา มีภูเขาที่ส้าคัญคือ 
                    ภูเขาพังเหย  อยู่ในเขตอ้าเภอหนองบัวระเหว อ้าเภอภักดีชุมพล อ้าเภอหนองบัวแดง อ้าเภอเทพ
สถิต โดยมีจุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณจุดชมวิว บ้านหลังสัน สูงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร จากระดับน้้าทะเล เป็นจุดสูงสุด
ของเทือกเขาพังเหย 
                    ภูเขาทอง เขาธงหัก  อยู่ในเขตอ้าเภอหนองบัวระเหว 
                    เขาพนมโดม  อยู่ในเขตอ้าเภอเทพสถิต ในส่วนที่จะต่อไปยังเขาน้อย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
                    ภูหินตั้ง  อยู่ในเขตก่ิงอ้าเภอซับใหญ่ เป็นภูเขาหินเตี้ย ๆ รูปร่างแปลก ๆ 
                    เขายายหอม  อยู่ในเขตอ้าเภอเทพสถิต มีรอยพระพุทธบาทอยู่บนเขา 

4.   เทือกเขาเขียว  เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์ โดยจะแยกออกมาทางทิศตะวันออก ในลักษณะ
เป็นรูปเกือกม้า บริเวณใกล้สันเขาจะเป็นผาสูงชันตลอดแนว มีภูเขาสูงชันเรียงรายสลับซับซ้อน บางแห่งเป็น
เทือกเขา หินปูน ภูเขาท่ีส้าคัญคือ 
                    เขาเขียว  อยู่ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง และอ้าเภอคอนสาร 
                    ภูผาชิต  อยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร 
                    ภูโคก  อยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร 
                    ภูกระแต  อยู่ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
                    ภูกุ่มข้าว  อยู่ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นภูเขารูปร่างคล้ายกองข้าวเปลือกของชาวอีสาน ใน
ลานนวดข้าว กรมป่าไม้ได้จัดท้าเป็นสวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี ตามอายุพระพุทธรูปไม้ที่พบบนภูแห่งนี้ 

5. ภูซ้าผักหนาม  อยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร 
                    ภูคิ้ว  อยู่ในเขตอ้าเภอดอนสาร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู เขียว สูงประมาณ ๑,๑๖๕ เมตร จาก
ระดับน้้าทะเลซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาเขียว ภูคิ้วเป็นภูเขาหินทราย ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชัน แล้วลาดต่้าลง
ไป มีทุ่งหญ้าสลับกับพุ่มไม้ ส่วนล่างลงไปเป็นป่าดงดิบ จากหน้าผาภูคิ้ว ถ้าอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็น ภู
กระดึง ภูหอ และภูหลวง ในเขตจังหวัดเลยได้ 
                    แหลหินตั้ง  อยู่ในเขตอ้าเภอคอนสาร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีความสูงประมาณ 1,100 
เมตร 
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6. เทือกเขาพญาฝ่อ (เทือกเขาเพชรบูรณ์)  เป็นเทือกเขาหมู่ใหญ่ที่เป็นรอยต่อและแบ่งเขตแดน ระหว่าง
จังหวัดชัยภูมิ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านตะวันตก ค่อมไปทางเหนือของพื้นที่ เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ มีภูเขา
สลับซับซ้อน หลายลูก เช่น 
                    ภูเขาพญาฝ่อ  ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีพ้ืนที่ครอบคลุม อ้าเภอภักดีชุมพล และอ้าเภอหนองบัวแดง 
                    ภผูาทอง ภูถ้้าพระ ภูถ้้าแก้ว  อยู่ในเขตอ้าเภอภักดีชุมพล 
                    ภูเม็ง  เป็นภเูขาท่ีเป็นแนวเขต อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ กับอ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

7.ภูผาด้า - ภูผาแดง  อยู่ในเขตอ้าเภอแก้งคร้อ 
                    ภูตะเภา  อยู่ในเขตอ้าเภอภูเขียว และอ้าเภอบ้านแท่น เป็นแนวแบ่งเขตของอ้าเภอทั้งสองดังกล่าว 
เป็นภูเขาขนาดย่อม รูปร่างคล้ายส้าเภาใหญ่ คว่้าอยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นที่ราบ เป็นพ้ืนที่ประมาณ ๒๑ ตารางกิโลเมตร 
บนภูตะเภา มีถ้้าอยู่หลายแห่ง 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.1 ทรัพยากรดิน   

         วัตถุต้นก้าเนิดบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากพวกตะกอนที่ถูกน้้าพัดพามา
ทับถมกันนาน  และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานโดยกระบวนการชะล้างและปรับระดับพ้ืนที่ท้าให้พ้ืนที่มี
ความสูงแตกต่างกัน  ดินบางส่วนเกิดจากการพังและสลายตัวของหินส่วนใหญ่ เป็นบริเวณภูเขาและท่ีลาดเชิงเขา   

แผนที่แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดชัยภูมิ 
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8.4.2.ทรัพยากรหิน 
 หินที่พบในจังหวัดชัยภูมิ  

 หินยุคเพอร์เมียนตอนล่างถึงตอนกลาง เป็นหินตะกอนที่สะสมตัวในสภาพแวดล้อมโบราณแบบ
ทะเลตื้น น้้าอุ่น ปรากฏในพ้ืนที่ทางตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิในเขตอ้าเภอคอนสาร และทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง  

  หินยุคเพอร์เมียนตอนกลาง ประกอบด้วย 
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8.4.3 ทรัพยากรแร่ 
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โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.ชัยภูมิ 
กันยายน 2516 กรมทรัพยากรธรณีเริ่มเจาะส้ารวจแร่โปรแตช 
กุมภาพันธ์ 2522 กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้พ้ืนที่อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพ้ืนที่

เพ่ือการส้ารวจ ทดลอง ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 
ปี 2525 กรมทรัพยากรธรณีเริ่มก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 เข้าสู่ชั้นแร่ 

มีนาคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการท้าเหมืองแร่โปแตช ที่ อ.บ้าเหน็จณรงค์ เป็นโครงการ
อุตสาหกรรมอาเซียน แทนโครงการอุตสาหกรรมผลิตเกลือหินและโซดาแอช ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

กันยายน 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งองค์กรผู้ถือหุ้นของฝ่ายไทยเข้า
ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ้ากัด(บริษัท APMC)และให้บริษัทดังกล่าวเข้าไปด้าเนินการในเขต
พ้ืนที่โครงการได้ในฐานะตัวแทนของกรมทรัพยากรธรณี 

ปี 2541-2542 บริษัท APMC พัฒนาการท้าเหมืองจนถึงชั้นแร่ ที่ระดับความลึก 180 เมตร จากผิวดิน 
ตุลาคม 2545 -2547 บริษัท APMC ประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนและด้าเนินการ(Strategic Investor) โดย

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2547 บริษัท APMC ยื่นค้าขอประทานบัตรในการด้าเนินโครงการฯ ในเขตท้องที่ ต.บ้านตาล ต.
บ้านเพชร และ ต.ห้วยทะเล อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จ้านวน 1 แปลง เนื้อท่ีจ้านวน 9,708 ไร่ 

เดิมโครงการเหมืองแร่โปแตชอาเซียนได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)และอนุญาตให้ยื่นค้า
ขอเปิดพ้ืนที่ตามมาตรา 6 ทวิ จ้านวน 2,500 ไร่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 แต่บริษัทได้ขออุทธรณ์ขยาย
พ้ืนที่เป็น 10,000 ไร่ พร้อมส่วนขยายอีก 6,000 ไร่ ซึ่งตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องขอมาทั้งหมด 16,000 ไร่
ปัจจุบันบริษัทได้ทบทวนพ้ืนที่และท้าหนังสือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพ่ือขอเสนอการประกาศเปิด
พ้ืนที่ทั้งหมด 40,000 ไร่ โดยครอบคลุมเป็นพ้ืนที่ท้าเหมืองเดิม และขยายขอบเขตการประกาศให้ควบคุมพ้ืนผิวดิน
ที่สมบูรณ์ โดยระบุพ้ืนที่ท้าเหมืองใต้ดินจริงแล้ว 10,000 ไร่ นับรวมพ้ืนที่กองหางแร่จ้านวน 6,000 ไร่ ด้วย ซึ่งการ
ท้าเหมืองจะมีท่อส่งหางแร่จากจุดที่ท้าเหมืองห่างออกไป 7 กิโลเมตร ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาอีกภายหลัง บริษัท
จึงตีกรอบพ้ืนที่ที่มีการท้าเหมือง ท่อส่งหางแร่และพ้ืนที่เก็บหางแร่ออกเป็น 4 เหลี่ยม คิดเป็นพ้ืนที่ครอบคลุม
ทั้งหมด 40,000 ไร่ 

17 ก.พ. 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตประทานบัตรท้าเหมืองแร่โปแตช โครงการเหมืองแร่
โปแตชอาเซียน อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ให้กับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ้ากัด (มหาชน) ครอบคลุมพ้ืนที่ 
9,700 ไร่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 4 หมื่นล้านบาท อายุประทานบัตร 25 ปี  

การผลิตโปแตชจะช่วยลดการน้าเข้าแร่โปแตชเพื่อผลิตปุ๋ยราว 7 แสนตัน/ปี เป็นศูนย์ในปี  
2562 และช่วยเพิ่มอ้านาจต่อรองให้เกษตรกร เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพ่ิม 1,000 คน/ปี 

ที่มา : ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25/5/2019 
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9. อ่ืนๆ 
 พลังงาน 
  จังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพด้านการผลิตพลังงานทดแทนที่หลากหลาย โดยในช่วงปีที่ผ่านมาสามารถ
ผลิตพลังงานทดแทนได้ ดังนี้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561 - 2565) ( บับทบทวน) 

 
 

 

 

ด้านพลังงานลม 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ปริมาณการผลิต 12,959,293 12,865,687 12,865,687 
ราคา/หน่วย 6.06 6.06 6.06 
มูลค่า 78,533,316 77,966,063 77,966,063 

 

ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ปริมาณการผลิต 78,478,971 95,564,883 38,923,171 
ราคา/หน่วย 6.16 6.16 6.16 
มูลค่า 483,430,461 588,679,679 239,766,733 

 

ด้านการไฟฟ้า 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 2 59 
โรงไฟฟ้าชีวมวล  - - 6 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 1 3 3 
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

7 9 13 



 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
            1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 

    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิต ิทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช 
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคง 
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ 
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน 
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง 
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
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ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง 
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความม่ันคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงาน 
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความม่ันคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงให้มีเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความม่ันคงเร่งด่วน ที่จะต้อง 
ด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง 

ประเทศ 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด  
1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด

ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง  
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก

ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา

ความมั่นคงที่ส าคัญ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน

ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น   
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทางบกและทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ  
(1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ  

(3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้   

(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(2) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ   
(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ  
(3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มี
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกัน
จ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม 
พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

เป้าหมาย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
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1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  

(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป  
(5) เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง  
ประกอบด้วย  

(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
(4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
(5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย  

(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
(2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย  

(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
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(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาทื่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   

เป้าหมาย 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย 7 

ประเด็น ได้แก่ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค ์โดย  
(1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา  
(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  

(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ

ศตวรรษท่ี 21  
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด  
(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  

(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21  
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  
(1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมทั้งสื่อ  
(2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา

สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย  

(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
(2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
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6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์โดย 
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย  
(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
(2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
(3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง   

เป้าหมาย 
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ประกอบด้วย 4 
ประเด็น ได้แก่ 

1. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
(1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
(3) กระจายการถือครองที่ดินและการเขา้ถึงทรัพยากร  
(4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม

สร้างสรรค ์มีความปลอดภัยในการท างาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ

และทุกกลุ่ม  
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับ

ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถ

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและ

กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
(5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  โดย 
(1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
(2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ

ภาคประชาชน  
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
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4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย  

(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
(4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก 

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน 

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
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1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน  
(2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
(4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  
(1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ 

และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
(4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย  
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ภาครัฐและภาคเอกชน  
(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย  
(1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
(2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร

จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
(4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม

และศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
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(5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

(6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5. พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  
(1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
(3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน  ในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ โดย  

(1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  
(2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
(3 ) จัดโครงสร้างเชิ งสถาบัน เพ่ือจัดการประเด็นร่วม  ด้ านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
(4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี



2-15 
 
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

เป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส โดย  
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ

ภูมิภาค  
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย  
(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ โดย  

(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
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4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย  
(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกมีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย  

(1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  

(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  เป็นธรรม

และตรวจสอบได้  
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย  
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
(2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย  
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ

ค้นหาความจริง  
(3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน  และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา  

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  พ.ศ. 2560-2564 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 
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ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
2.  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
3.  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
4.  เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
เป้าหมายการพัฒนา  
1.  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
2.  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3.  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
5.  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
2.  เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
3.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
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เป้าหมาย 
1.  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  ที่แตกต่างกัน และแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
2.  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3.  เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา  ตนเองและได้รับส่วน

แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

และท่ัวถึง  
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน  

3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1.  สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.  สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมาย 
1.  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย  
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา โครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศ  
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  
เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ เจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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เป้าหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การท าเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถใน การแข่งขัน

ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  
เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  
เป้าหมายที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
  -  การพัฒนาด้านการคลัง 
  -  การพัฒนาภาคการเงิน 
 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
  -  การพัฒนาภาคการเกษตร 
  -   การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  -   การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว  
  -  การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน   
4.  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ 
1.  รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2.  สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
3.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4.  พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ 

ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ า
ต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ า ควบคู่กับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
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เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญ
ของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ 
หรือในพ้ืนที่หรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อกาเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา 

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
2.  เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง 
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ 
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

4.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาส 

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย

ในเขตทางทะเล  
(5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง

กับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
2.  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
3.  เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
4.  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ รวดเร็วและ

เป็นธรรมแก่ประชาชน 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การ

ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  
แนวทางการพัฒนา   
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก ก ากับ 

ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

2.  เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง  ทั้งประเทศ ใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ  ความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

4.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง ปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร  จัดการการ
ประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  

5.  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ เกิดจากลงทุนด้ านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 
 



2-23 
 

 เป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม  
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง  
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
(6) การพัฒนาระบบน้ าประปา  

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้

สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2.  เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.  เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ 

ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
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9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
2.  เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
3.  เพื่อพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 
4.  เพื่อพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาใน

พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1  ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนา  
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(2) การพัฒนาเมือง  
(3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ 

แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
2.  เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน 

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
3.  เพื่อเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 

ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ 

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
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เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน 
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนา  
(1)  ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและ

บริการของไทย  
(2)  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS. ACMECS. IMT-GT. BIMSTEC. และ JDS. และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(3)  พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค  

(4)  ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
(5)  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(6)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
(7)  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
(8)  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(9)  บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
      แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการ
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เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อ
การลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้้าโขง”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมี

บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2 . สั ม ป ร ะสิ ท ธิ์ ค ว าม ไม่ เส ม อ ภ าค  (Gini Coefficient) ใน ก ารก ร ะ จ าย ร าย ได้ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์ที ่1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่างเก็บ

น้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) 
อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล

ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้้า
ทางสังคม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินท ากินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรม
ให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และหนองบัวล าภูโมเดล  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้าน
สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ 
และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบัน
ทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม 
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาท ิ
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และ
ยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัย
และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูล
เพ่ือติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กใน
ด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0-
3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อน
วัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้อง
ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  
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3. ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับ  การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการพัฒนาการเกษตร 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจาก
สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ
รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและ
การส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น  ส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความต้องการ
ตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์
และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดย
สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง
และทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม  (GMP) และเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  
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4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค โดย
มุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง  ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม
ปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาค
สังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ 
และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMPพัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบ
รนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วย
การพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น 
รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ
ครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ใน
พ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่  พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การ
พัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketingเป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น 
โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่น
ใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและ
ทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม  
และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัย
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ของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุน
พลังงานสะอาด  

8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้
ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ใน
การพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้าง
ความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะ คลัสเตอร์ 
สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 4. ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์

กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ 
เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และ
สื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการ
ท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่
มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้  และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดความจดจ า
และสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ  รักษา
มาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
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3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ ยวให้มีความหลากหลาย  อาทิ  การท่องเที่ ยว/พักผ่อน  ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ า โขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน  (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events)เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและ
การท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและ
รายได ้เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน  

4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ 
(play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน  ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและ
นันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้
ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจ
การแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้าน
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่า
การท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและ
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ท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนา
ทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น
พัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-
อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  อาทิ การพัฒนารถไฟ
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น  (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และ
สกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม 
พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริม
ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ  อาทิ เมืองขอนแก่น  เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้
มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัด
นครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 
และอุดรธานี  
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6. ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ

ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตรา
กาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่๕ (บึงกาฬ-
ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัด
การด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
บริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์
สุรินทร์)  ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนา
ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการ
ท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับ
โอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่ม
จังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน  
ปี พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที ่8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
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3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 
Unique Position ก้าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ 
“Innovation for FASTTT” 

FASTTT มาจากค้าว่า 
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ทาให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระชวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง 

โคเนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์ 

เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ 
โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชด าริ 
ให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลาย 
ที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้า 
ไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบ 
ฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้น า APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2546 

T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอม
โบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล าดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 

T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่
มีจ านวนมากและการน ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: 
RDF) 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเศรษฐกิจที่

ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 
20 และภาคการค้าร้อยละ 13 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ใน
วัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่นได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
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อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก ่แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และใน
ขณะเดียวกนัก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 
200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Ginocoefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาในการเป็นศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขัน้มาตรฐานอินทรีย์ใน

ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ
ตลอดป ีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ า การกระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
ในพ้ืนที ่โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง
การตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนหรือ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน 
และการเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
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6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
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2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีการก าหนดอนาคตและทิศทางของต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ได้แก ่นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาราย
ภาค และแผนอ่ืนๆ รวมทั้งศักยภาพและความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี และมองการพัฒนาจังหวัดแบบองค์
รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ปรับปรุงข้อมูลในหลาย
ส่วนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา โดยก าหนดคา่เป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมกลยุทธ์
ตามแนวทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล  

แผนพัฒนาจังหวัดจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของทุกส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการด าเนินกิจการของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นของรัฐที่จะกระท าในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 มาตรา 52 (3) และมาตรา 53/1 เพ่ือให้เกิดพลังสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนา
จังหวัดชัยภูมิให้มุ่ง สู่ทิศทางเดียวกัน 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
“เมืองแห่งความสุข”  
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม  
2. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  

1) เป้าประสงค์  
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว  
3. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
4. ร้อยละที่ลดลงของของจ านวนคนจน  
5. จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่  
6. จ านวนขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว  
8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
9. จ านวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ิมขึ้น  
10. จ านวนพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น  
11. ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน  
12. ร้อยละของจ านวนเส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน  

3) แนวทางการด้าเนินงาน  
ด้านการเกษตร  
1.การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างยั่งยืน  

1.2 บริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ กลางและเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้า  

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
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2. พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย พริก ไม้ผล 
พืชผักปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการ
จัดการด้านการตลาด  

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหม ที่มีคุณภาพ  
2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริม

การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด  
2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรใน

ระดับชุมชนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร  
2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้

ชุมชน สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร  
2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด  
2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน  
2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจาหน่ายผลผลิต  
2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิต

ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม  
3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร  

3.2 ส่งเสริมการทาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ 
และการท าเกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร  

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร และ
พัฒนาการด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า  
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4. พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน  
4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออก

โฉนดที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  
4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากิน และ

ประชาชนที่ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  
4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม  ทั้ง

เขตเกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน  
5. พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  

5.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  

5.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ  

5.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า (Cluster และ 
Supply Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

5.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  

5.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  

6. พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ  
6.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

6.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทางานภาคอุตสาหกรรม 
และมีความเสมอภาคในการจ้างงาน  

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน 
การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น  
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6.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา
ระบบค่าจ้าง  

6.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมี
หลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิต  

6.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าว
ให้เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ  

6.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม  
7. พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

7.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

8. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
8.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและ

ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  
8.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวด
แข่งขัน การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ  

8.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและ
แสดงสินค้า และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

8.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์
ความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้  

9. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  
9.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้

ครอบคลุมสินค้าและบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน
(SMEs) ให้เกิดความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  

9.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางทางการค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือข่ายการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  

9.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน 

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูพัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  
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2. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

3. ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด  
4. พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้าง

พังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดทา

แผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า  

6. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์  
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

7. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย
ชุมชน  

9. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่มีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

11. การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
อนุรักษ ์การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

12. ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการ
ใช้พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได ้และ
ลดรายจ่ายด้านพลังงาน  

13. การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดย
จัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝ้าระวัง และแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ  

14. พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ  

15. พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 
ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล  
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16. สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม 
จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

7. พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  

18. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพ่ือ
สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

19. สนับสนุนครัวเรือน ชุมชนตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีส่วนร่วมในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน  

20. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

21. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน  
22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน  
23. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน  
24. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความสามารถในการใช้

ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
25. พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เก่ียวข้องและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ง

ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตและบริการ  
1. การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรของจังหวัดทั้งในระบบ

กระจายน้ าและแหล่งน้ าต้นทุน  
2. การพัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

เข้าสู่ตลาด  
ด้านการท่องเที่ยว  
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน  
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอานวย

ความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ  

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล  
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ

ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  
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5. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว  

6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ  
7. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์

จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
8. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการ

ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ  

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  

10. สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

11. สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

12.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  

13. การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1) วัตถุประสงค์  
ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละของจ านวนปัญหาทางสังคมของประชาชนลดลง  
3) แนวทางการด้าเนินงาน  
1. เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทนาในการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัว
อบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้  
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2. สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และฟ้ืนฟู
เผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณ ีค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  

3. สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง  

4. พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  

5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

6. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภา
วัฒนธรรมต าบล  

7. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลัก 12 ประการ  

8. ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม  
9. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัด

กิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ  
10. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์

ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง  
11. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้าง

สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
12. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง  
13. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรมจริยธรรม 
วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

14. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ให้กับคนทุกช่วงวัย  
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15. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

16. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และช่วยเหลือ
ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  

17. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน  

18. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  

19. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

20. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน  

21. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  

22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุน
กายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล  

23. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

24. พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

25. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  

26. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

27. สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจ
ในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

28. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
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29. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตสานึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จรยิธรรมธรรมาภิ
บาล และทัศนคต ิที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน  

30. สร้างจิตสานึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่าง
ต่อเนื่อง  

31. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให้สามารถ
เชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพืน้ที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  

32. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
1) วัตถุประสงค์  
ประชาชนด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดน้อยลง  
2. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง  
3) แนวทางการด้าเนินงาน  
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  

2. เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท
เบื้องต้นรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที ่ 

3. คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
และอ าเภอ  

5. สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติดในสังคม  
6. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน  
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7. เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการป้องกันมิให้กลุ่ม
เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟ้ืนฟ ูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไป
ใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  

8. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  

9. บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยต่อการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยยึดผู้เสพเป็นศูนย์กลาง  

10. สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังค 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565 
วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทน

ส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์หลัก   
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
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10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ 

แนวทาง 
1.1.1 สนับสนุนการจัดตั้ งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่ เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า

ระดับประเทศส าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 

1.1.2 ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ 

1.1.3 ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ   ความเป็น
เลิศไปสู่เขตการศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.4 สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

1.1.5 จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อจนถึง
ระดับปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้นและส่งเสริมขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทาง 
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือดึงดูดให้บุคลากร

ที่มีความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.2.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา

จนถึงระดับปริญญาเอก 
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
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แนวทาง 
1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการสอน

ในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างเป็น
ระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือ
ก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน 

1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

1.3.4 พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ

บุคลากรรองรับการผลิตสื่อการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของ
จังหวัดชัยภูมิ 
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 

แนวทาง 
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาสร้างองค์ความรู้

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
1.4.3 สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและเยาวชน

ในพ้ืนที่ทุกระดับ 
1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน 
1.4.5 จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้วัฒนธรรม

อาเซียน 
                1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง 

1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการที่ 1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทาง 
1.5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถี

ชุมชนชาวชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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1.5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญท่ีเยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้ 

1.5.3 ส่งเสริมผู้น าชุมชนในการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในวาระ
และโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการ
เรียนรู้ของประชาชน 
มาตรการที่ 1.6  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทาง 
1.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้มี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.6.2 พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ  มีศักยภาพ  และมีความพร้อมในการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
2. รายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ 

แนวทาง 
2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น 

มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แนวทาง 
2.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้แนวคิด 

“การตลาดน าการผลิต” 
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2.2.2 สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง ผ้าจาก
ใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน หม่ า เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากท่ีโดด
เด่นของจังหวัดชัยภูมิ 

2.2.3 สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เน้นการสร้างความแตกต่างความแปลกใหม่ และ
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2.2.4 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  การสร้างเอกลักษณ์ในการ
ผลิตสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

2.2.5 สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน าองค์
ความรู้สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด
ต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.2.7 สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงการสร้างสรรค์ 
2.2.8 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป 

และผู้จ าหน่าย 
2.2.9 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.2.10 เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับ ประเทศ 
2.2.11 เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 

มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
พื้นที่ 

แนวทาง 
2.3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชนในชุมชน 
2.3.3 ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับ

การอยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ 
2.3.4 สร้างความตระหนักในความส าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ

ความสัมพนัธ์อันเป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว 
2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องใน

ท้องถิ่น 
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2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
เข้มแข็ง 

2.3.8 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชน
เพ่ือป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในท้องถิ่น 

2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น 

2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ าศูนย์และสนามกีฬา
อย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก  ได้แก่ ข้าว อ้อย และมัน
ส้าปะหลัง 

แนวทาง 
3.1.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้เกิด

การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น 
3.1.4 สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โค  
เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 

แนวทาง 
3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่บ้าน

โคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ 
3.2.2 ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

นครชัยบุรินทร ์
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3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ  โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ก าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการ
เพ่ิมมูลค่า 

3.2.5 ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุนการ
ผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พริก และยางพารา 
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

แนวทาง 
3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการของ

ตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ  Northeastern Food Valley 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3.2 สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกอาหาร
ปลอดภัย 

3.3.3 ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 
3.3.4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัยของ

จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 

แนวทาง 
4.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  และแข่งขันได้ 

ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
4.1.2 สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลส าคัญ ของ
จังหวัดชัยภูม ิเป็นต้น 

4.1.3 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัย  มาเป็น เครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
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แนวทาง 
4.2.1 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ เข้ามา

ลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2.2 สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ 

4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการในการ
อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ 

4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุงเส้นทาง
และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิมจุดเด่นของ
แหล่งท่องเที่ยว 

4.2.5 จัดท าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้ าใหญ่ที่ก าลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 

4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงละหาน บึงซึกวึก          
ป่าปรงพันปี ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด าบรรพ์และโลกล้านปี อุทยานผักพ้ืนบ้าน   
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงาน ที่
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่ง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทาง 
4.3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิด 

รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น 
4.3.2 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทางวัฒนธรรม 

และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
4.3.3 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ

ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อ
พระยาแล 
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แนวทาง 
4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของจังหวัด

ชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่ และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ

ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์  เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับ
สถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล 

4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาวชัยภูมิ 
ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้ 

4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล  เน้นการน าเสนอใน
เชิงประจักษแ์ละสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ 
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส้าคัญของประเทศ 

แนวทาง 
4.5.1 ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ

ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
4.5.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

ระดับประเทศ 
4.5.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือสนับสนุนการน ามาเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่

สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงเพ่ือส่งออกจ าหน่ายทั่วประเทศ 
4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ 

มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
4.6.1 วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ  เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.6.2 จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.6.3 ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น 
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4.6.4 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

4.6.5 จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทาง 
5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในท้องถิ่นและ

ชุมชน 
5.1.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มีความ

พร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์ 
5.1.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 

เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้ าพืชแบบน้ าหยด เป็นต้น 
5.1.4 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี  เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน
พลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 

แนวทาง 
5.2.1 วางแผนและก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างชัดเจน 
5.2.2 สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่ภาคการ

ผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
5.2.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ

พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
5.2.4 ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือ

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
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มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทาง 
5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

ผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
5.3.2 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการผลิต

ไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น 
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

แนวทาง 
5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของพลังงานในการพัฒนา

ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาค 

แนวทาง 
6.1.1 ก าหนดให้อ าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จากประเทศ

ไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศไทย

กับประเทศในประชาคมอาเซียน 
6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามา

บริหารจัดการ 
6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูง 

มาตรการที่ 6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
แนวทาง 
6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขนถ่าย

สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มข้ึน 

แนวทาง 
7.1.1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีชัดเจนเพื่อสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
7.1.2 ส่งเสริมให้ยุวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่ม

เป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า” 
7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และการดูแลทรัพยากรป่าไม้  

อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน 
7.1.4 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
7.1.5 จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส าคัญของป่าไม้ กับ

ผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง 
7.1.6 สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่และ
แหล่งน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับการใช้น้้าในภาคการเกษตร 

แนวทาง 
7.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
7.2.2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการ ที่เป็น

เอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัด 
7.2.3 จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และ

แหล่งน้ าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด 
7.2.4 ผลักดันโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งอ่างเก็บน้ า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้ าส ารองเพ่ือ

รองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้ ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ า 
7.2.5 วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น มีจุดแวะ

พักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

แนวทาง 
7.3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี “เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ในการ

ก าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย 
7.3.3 เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
7.3.4 สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้ าท่วม 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ และแนวทาง 
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทาง 
8.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบการ

บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างาน  และการพัฒนาให้มี

ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
8.1.4 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
8.1.6 พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
8.1.7 ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 

มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง 
8.2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับประชาชนใน

พ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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8.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่
ข่าวสารให้กับประชาชน 

8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
8.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบมาก

ยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
8.3.3 พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษรองรับการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทาง 
8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.4.2 ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

         2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (พ.ศ.2560 – 2563) 
    วิสัยทัศน ์ 
     “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

   ยุทธศาสตร์  
1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และการกีฬา 

เป้าประสงค์ 
1.  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและรองรับประชาคมอาเซียน 
2.  จังหวัดชัยภูมิมีชื่อเสียงด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน 
3.  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน 
ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD)  เพิ่มข้ึน 
2.  ประเภทกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะที่สูงขึ้น 
3.  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสาน  เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย  

ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากโครงการ
การบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD)  เพ่ิมข้ึน 

2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก 

3.  สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จ านวนโครงการที่สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

5.  จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

6.  ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬา  นัทนาการและการ
ออกก าลังกาย 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬา  
นันทนาการและการออกก าลังการ 

7.  ส่งเสริม  สนับสนุน  งานศลิปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วดัระดบักล
ยุทธ ์2560 2561 2562 2563 

เป้ าประสงค์  :  สถาน ศึกษามีการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตและรองรับประชาคม
อาเซียน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD)  เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

โครงการ 
 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 

75 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 

80 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 

85 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาทั้ง
ในระบบนอกระบบ
และตามอธัยาศัย  
 
 
2.  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
 
 
3.  สนับสนุนสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อการ

ร้อยละของ
งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจาก
โครงการการบริหาร
จัดการการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น  (SBMLD)  
เพิ่มขึ้น 
จ านวนสถานศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายนอก 
จ านวนโครงการที่
สนับสนุนสิ่งอ านวย
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เป้าประสงค์ :  จังหวัดชยัภูมิมีชือ่เสียงด้าน
กีฬาเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด : ประเภทกีฬาที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีทักษะที่สูงขึ้น 
 
เป้าประสงค์ : ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบสาน 
ตัวชี้วัด : ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ได้รับการสืบสาน  เป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย 
  

 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

 
โครงการ 

 
 
 

 
โครงการ 

 
 

70 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 

 
 
4 

 
 

75 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 

 
 
5 

 
 

80 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 

 
 
6 

 
 

85 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

 
 
6 
 
 

 
 
7 

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
4. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอน 
 
 
5. จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม
ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 
6. ส่งเสริม  สนับสนุน
การกีฬา  นัทนาการ
และการออกก าลังกาย 
 
 
7.  ส่งเสริม  สนับสนุน  
งานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ความสะดวกการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ร้อยละของ
งบประมาณในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสื่อ
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 
จ านวนแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
จ านวนโครงการที่
ส่งเสริม  สนับสนุน  
การกีฬา  
นันทนาการและการ
ออกก าลังการ 
 
จ านวนโครงการที่
ส่งเสริมสนับสนุน
งานศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 

   1.  รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
   2.  สังคม  ชุมชน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
   ตัวช้ีวัด 

1.  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมอาชีพ  การลงทุน  การสร้างงานสร้างรายได้  
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า  OTOP  

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน 

2.  การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

3.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จ านวนโครงการที่สนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.  การป้องกันอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย   

จ านวนโครงการที่สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จ านวนครอบครัวที่ด าเนินการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุน  เด็ก  สตรี  คนพิการ  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

7.  การเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรค จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคส าคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ลดลง  (ไข้เลือดออก  ไข้หวัดใหญ่) 

8.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และบ าบัดฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน  การป้อง
ปันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ :  รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

 
 

โครงการ 
 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
1. ส่งเสริมอาชีพ     
การลงทุน  การสร้าง
งานสร้างรายได้  
ส่งเสริมและสนับสนุน
สินค้า  OTOP 

 
 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
การประกอบอาชพีเพิ่มขึ้น 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ :  สังคม  ชุมชน  มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั : จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการ 
 
 
 

 
โครงการ 

 
 

 
 
โครงการ 

 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 

 
 

จ านวน 
 
 
 
 

โครงการ 
 

 
 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
5 

 
 
 
1 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
6 

 
 
 
1 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
7 

 
 
 
1 
 
 
 

 
1 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
8 

 
 
 
2.  การสาธารณสุข
และส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของ
ประชาชน 
 
3.  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
4.  การป้องกัน
อุบัติเหตุ  อบุัติภัย  
และป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย   
 
 
5.  การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 
 
 
6.  ส่งเสริมและ
สนับสนุน  เด็ก  สตรี  
คนพิการ  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
7.  การเฝ้าระวัง  
ป้องกันและควบคุมโรค 
 
 
 
8.  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
และบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด 

 
 
 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน 
 
 
 
จ านวนโครงการที่
สนับสนุนการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
จ านวนโครงการที่
สนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุ  อบุัติภัย  และ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
จ านวนครอบครัวที่
ด าเนินการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 
 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
จ านวนผู้ปว่ยดว้ยโรค
ส าคัญที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขในพื้นที่ลดลง  
(ไข้เลือดออก  ไข้หวัด
ใหญ่) 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุน  การป้อง
ปันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
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3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 
1.  นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
2.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
2.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
3.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

จ านวนถนน  แหล่งน้ าที่ได้รับการบ ารุงรักษา 

2.  พัฒนา  ปรับปรุง  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  ระบบนิเวศวิทยาทางประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  ให้มีศักยภาพ  มาตรฐานและความ
ปลอดภัย 

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 

3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว   

จ านวนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   จ านวนบุคลากรที่ผ่านการเข้าอบรมในด้านการท่องเที่ยว 
 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์

2560 2561 2562 2563 
เป้าประสงค์ :  นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
สู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยว 
 
 
 
เป้าประสงค์ :  รายได้จากการท่องเท่ียว
เพิ่มสูงขึ้นตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด :  
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้า
และบริการการท่องเท่ียว 

 
 

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 

 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
1.  พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
2.  พัฒนา  ปรับปรุง  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง

 
 
จ านวนถนน  แหล่งน้ าที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับ
การพัฒนา 
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- จ านวนแหล่งท่องเที่ ยวได้ รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  ระบบ
นิเวศวิทยาทาง
ประวัติศาสตร์  
โบราณสถาน  ให้มี
ศักยภาพ  มาตรฐาน
และความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์

2560 2561 2562 2563 

 โครงการ 
 
 
 
 

จ านวน 
 

2 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
4 
 

5 
 
 
 
 
5 

3.  ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท่องเท่ียว
และประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว   
 
4.  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว   

จ านวนกิจกรรมการท่องเท่ียว
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 
 
 
จ านวนบุคลากรที่ผ่านการเข้า
อบรมในด้านการท่องเท่ียว 

 
4.  ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
   1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  ปัญหาการจัดการขยะลดลง 
   ตัวช้ีวัด 
   1.  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  ร้อยละของการจัดการปัญหาขยะลดลง 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.  การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ  การก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

จ านวนโครงการในการแก้ไขปัญหา  การก าจัด
มลภาวะ  การก าจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 
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ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์
2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด : จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
เป้าประสงค ์: ปญัหาการจัดการขยะลดลง 
ตัวชี้วดั : ร้อยละของการจัดการปัญหา
ขยะลดลง 
 
 

 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 

โครงการ 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

 
 
 
1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
2. การแก้ไขปัญหาการ
จัดการมลภาวะ การ
ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

 
 
 
จ านวนโครงการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
จ านวนโครงการในการ
แก้ไขปัญหา  การก าจัด
มลภาวะ    การก าจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

5.  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
เป้าประสงค์ 

  1.  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
  2.  แหล่งน้ าได้รับการบริหารจัดการ 
  3.  รายได้ต่อครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น 
  ตัวช้ีวัด 

   1.  จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน 
  2.  จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการบริหารจัดการ 
  3.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานและถนนที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

2. การบริหารจัดการแหล่งน้ า   จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 
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ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์

2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์ :  เส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด : จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
เป้าประสงค ์:  แหล่งน้ าได้รับการ
บริหารจัดการ 
ตัวชี้วดั : จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการ
บริหารจัดการ 
 
 
เป้าประสงค์ : รายได้ต่อครัวเรือนภาค
การเกษตรสูงขึ้น 
ตัวชี้วดั : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
สินค้าเกษตร 
 
 
 

 
 

โครงการ 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 

 
 

 
 

โครงการ 

 
 

40 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 

 
1 

 
 

45 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 

 
1 

 
 

50 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 

 
1 

 
 

55 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 
 

 
1 
 
 

 
 
1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้เอื้อต่อการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ 
 
 
 
2. การบริหารจัดการ
แหล่งน้ า   
 
 
3. ส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

 
 
จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน
และถนนที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 
 
 
 
 
จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการ
บริหารจัดกา 
 
 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

 
6.  ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 
   1.  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 
   2.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ตัวช้ีวัด 
   1.  ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
   2.  ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 

3.  ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.  การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  

จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่น 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและ
จิตส านึกในการปฏิบัติงาน  สร้างความโปร่งใส
ตรวจสอบได้  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวนโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.  ปรับปรุงแบบการให้บริการประชาชน  ลดขั้นตอน
การท างานโดยการน าวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.  การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร จ านวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์กร 

6.  พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงาน  บ้านพัก
อาศัยและระบบสาธารณูปโภค  

จ านวนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุง 

 
   ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์

2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีความพึง
พอ ใจต่ อผลงานการให้ บ ริก ารขอ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ตัวชี้วดั : ระดับผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดชัยภู มิ ได้ รับการพัฒ นา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วดั : ระดับผลการประเมินศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
 
เป้าประสงค์ : ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

โครงการ 
 

 
โครงการ 

 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 

 
โครงการ 

2 
 

 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
2 

4 
 

 
3 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
3 

6 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
4 

8 
 

 
3 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
5 

1.  ปรับปรุงแบบการ
ให้บริการประชาชน  
ลดขั้นตอนการท างาน
โดยการน าวัสดุ 
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
2.  การพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
องค์กร 
 
3. พัฒนาและ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนโครงการพัฒนา
หรือปรับปรุงองค์กร 
 
 
จ านวนโครงการพัฒนา



2-71 
 
ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
ตัวชี้วดั : ระดับผลการประเมินการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
 

ร้อยละ 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
8 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน  บ้านพกั
อาศัยและระบบ
สาธารณูปโภค 
 
4. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีทัศนคติ
และจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน  สร้าง
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและ
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
5. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและการ
พัฒนาท้องถิ่น 

หรือปรับปรุง 
 
 
 
 
จ านวนโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  
  7.  ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

เป้าประสงค์ 
   1.  เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทน 
   2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน 
   ตัวช้ีวัด 
   1.  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน 
   2.  จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การผลิต  การใช้พลังงาน
ทดแทน 

จ านวนโครงการที่ให้การสนับสนุนการผลิตการใช้
พลังงานทดแทน 

2.  ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงาน
ทดแทน 
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ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์

2560 2561 2562 2563 

เป้าประสงค ์: เป็นแหล่งสร้างพลังงาน
ทดแทน 
ตัวชี้วดั : จ านวนโครงการที่สนับสนุน
การสร้างแหล่งพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค ์: เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พลังงานทดแทน 
ตัวชี้วดั : จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

 
 
2 

 
1 

 
 
3 

 
1 

 
 
4 

 
1 

 
 
5 

 
1 

 
 
1.  ส่งเสริม 
สนับสนุน  การผลิต 
การใช้พลังงาน
ทดแทน 
2.  ส่งเสริมการให้
ความรู้เรื่องพลังงาน
ทดแทน 
 

 
 
จ านวนโครงการที่ใหก้าร
สนับสนุนการผลิตการใช้
พลังงานทดแทน 
จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการ
ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน 

  
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นอกจากจะมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ในระดับภาพรวม 
ของจังหวัดตามกฎหมายที่จัดตั้ง ยังต้องมีหน้าที่ในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สร้างความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรในเขตจังหวัด ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ย่ังยืนและเป็นสังคมแห่งคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2560 - 2565

๑. บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

๒. แก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความ

เหลื่อมล ้าทางสังคม 

๓. สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนา

เมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว

ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

พ.ศ. 2561 - 2580

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564

1. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

2. การสร้าง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล ้าในสังคม 

3. การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

9. การ
พัฒนา

ภาค เมือง 
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่

ย่ังยืน 

5. การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ัง

คั่งและยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ

ชอบ และธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย

7. การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื นฐานและ

ระบบ
โลจิสติกส์

10. ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

พ.ศ. 2561 - 2565

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ     
พ.ศ. 2561 - 2565

1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. การสร้างความม่ันคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความ
ม่ังคั่งและยั่งยืน 

2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ. 2561 - 2565

1. การพัฒนา
คนและสังคมที่

มีคุณภาพ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

3. การพัฒนา
ศักยภาพและขีด

ความสามารถด้าน
การเกษตร

4. การพัฒนา
ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว

5. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้

พลังงานอย่างมีคุณค่า

6. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม

อาเซียน

7. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

8. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม

1. การพัฒนาการศึกษา  
ศาสนาวัฒนธรรม  และการ

กีฬา

ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมิู  
(พ.ศ.2560 – 2563)

2. การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

3. การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเท่ียว

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

7. การส่งเสริมอนุรักษ์
และใช้พลังงานอย่างมี

คุณค่า

6. การบริหาร
จัดการ

บ้านเมืองท่ีดี

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลติ

ทางการเกษตร
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ และประเด็นการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือน ามาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สามารถสรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               - ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นปัญหาความต้องการเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นสายทางที่เชื่อมต่อระหว่าง
ต าบล ทั้งถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง เนื่องจากเส้นทางมีสภาพช ารุด เสียหาย การ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาจากหลายจังหวัดเดินทางไม่
สะดวกปลอดภัย และต้องการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง  
 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 
  - ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเป็นความต้องการทั้งโครงการขุดลอกล าห้วย ก่อสร้างล าห้วย โครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ทั้งระบบปิดและระบบเปิดเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ า สร้างระบบกระจายน้ าแหล่งน้ าที่มีให้เข้าถึงพ้ืนที่การเกษตร 
 3. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
  - ด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น 
การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการเลี้ยงโคให้ครบวงจร ฝึกอบรมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาผู้ทีไ่ม่
ศึกษาต่อให้มีงานท า เพ่ิมผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ท างาน อุบัติเหตุจากการท างาน การประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง โครงการ
ส่งเสริมปลูกผักสวนครัว 
 4. ด้านการพัฒนาสังคม  
  - ด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้านความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ต้องร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการแก้ปัญหายาเสพติดให้โทษที่ก าลังแพร่ระบาดอย่า งรุนแรง โดย
กลุ่มเป้าหมายมีทุกระดับ ตั้งแต่เด็กนักเรียน เยาวชน ผู้น าประชาชนทั่วไป รวมถึงด าเนินการทั้งในและนอก
สถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุนการพัฒนาคนในทุกระดับ จัดอบรมให้ความรู้ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับ
ประชาชนเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรผู้น าชุมชน หลักสูตร
เยาวชน รวมถึงพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาทางด้านวัตถุ  จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน จัดหางานรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่ว่างงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
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ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมด้านการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน สร้าง
คุณภาพให้ผู้ปกครองยอมรับโรงเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ สนับสนุนบุคลากร ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางการศึกษา เพ่ือช่วยยกระดับผู้ เรียน รวมถึง ด้านจิตอาสาให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในสถานศึกษาในชนบท ต าบล
ต่าง ๆ คุณภาพครูยังไม่ครอบคลุมทุกอ าเภอ  ต้องการให้มีการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษากับส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความพร้อมของ
สถาบันการศึกษาให้แก่นักศึกษาปีสุดท้าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีคุณภาพ สนับสนุน
งบประมาณพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านการเรียนและอาชีพ พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้ใช้พลังงานทดแทนที่
เป็นพลังงานบริสุทธิ์ สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดในด้านการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาของผู้เรียน  
ด้านศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ศาสนพิธี ปรับปรุงตามสมัย รัชกาลที่ 10  สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม “มารยาทไทย” สร้างความภาคภูมิใจ รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริมการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น  
 6. ด้านสิ่งแวดล้อม 
     - ด้านสิ่งแวดล้อม จัดการลดขยะให้ได้ 100% อย่างเป็นรูปธรรม ลดขยะคัดแยกขยะครัวเรือน  
คัดแยกขยะหมู่บ้าน ส่งเสริมบ้านเมืองให้สะอาด เพิ่มคุณภาพน้ าประปาให้สะอาดและปลอดภัยต่อประชาชน น้ าเสีย
ของชุมชนเมืองยังไม่มีคุณภาพ มีกลิ่นเหม็น  ความต้องการช่วยเหลือด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) รณรงค์
ปลูกต้นไม้คนละ 2 ต้นต่อวัน  
 7. ด้านเศรษฐกิจ 
  - ด้านเศรษฐกิจ เป็นโครงการเกี่ยวกับฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมตลาดออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ หาตลาดต่างจังหวัด และการส่งออกต่างประเทศ 
รวมกลุ่มธุรกิจ จัดท า E-Commerce  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ ท า
ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 8. ด้านพลังงานทดแทน 
  - ด้านพลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิมีต้นทุนเรื่องน้ าบาดาล พลังงานทดแทน ที่ใช้ในด้านการเกษตร
การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่ง ทุเรียน เป็นการต่อยอดและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ รวมถึง
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตน้ าประปาเพ่ือใช้ในการเกษตร และภายในครัวเรือน 

จากการรวบรวมข้อมูลประเด็นการพัฒนา ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถน้าข้อมูลมาวิเคราะห์
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ศักยภาพโดยเครื่องมือ SWOT Analysis ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้  

 
1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) หรือข้อ

เสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้  
1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย  

           (1) มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าการเกษตรประมาณ 3.4 ล้านไร่ สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย พริก และพืชผักผลไม้อ่ืน ๆ มีอุตสาหกรรมการเกษตรรองรับ 
ทั้งนี้มีอัตราผลผลิตต่อไร่สูงเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ 

(2) มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ ท า ให้สินค้าทางการ
เกษตรมีมูลค่ามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20 โรงงานในจังหวัดชัยภูมิที่ส าคัญ ได้แก่ การท าผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
เป็นหลัก จ านวน 81 โรงงาน โรงสีข้าว จ านวน 17 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 2 
โรงงาน  

(3) เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนด้านการเกษตร  
(4) ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งกับ

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรอบ และมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่
อาเซียน  

(5) มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และมีพ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นอันดับสองของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
2 แห่ง สวนรุกขชาติ 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 1 แห่ง  

          (6) มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนรว่มมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหลงน้ า ลุ่มน้ า ล าคลอง และปา่ไมที่มีความอุดมสมบูรณ 
                    (7) มีการปลูกป่าและฟนฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งบูรณาการบริหารจัดการดิน น้ า ขยะ และ
มลภาวะในเขตพ้ืนที่  

          (8) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวจ านวนมากประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 28 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน 12 แห่ง และแหล่ง
ท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม 6 แห่ ง ซึ่ งมีสภาพสวยงามเป็นธรรมชาติ  โดยในปี  พ .ศ.2560 จั งหวัดชัยภูมิ  
มีจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 1,566,479 คน มีรายได้ จ านวน 1,762.59 ล้านบาท  

          (9) จังหวัดมีแหล่งแร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ คือแร่โปแตชที่คุ้มค่า ต่อการท าเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาเรียบร้อย  
                    (10) จังหวัดมีสถานที่ออกก าลังกายที่เพียงพอหลายแห่ง เช่นสนามกีฬากลางจังหวัด สนามกีฬา
พละศึกษา สนามกฬีาเทศบาล ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า สวนสาธารณะหนอง
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หลอด เป็นต้น สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้ทุกประเภทและเป็นสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกายของ
ประชาชน การจัดงานและกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ  
 
                   (11) มีแหล่งผลิตพลังงานทดแทน จ านวนมาก เช่น กังหันลม โซล่าเซลล์  

  (12) มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากลม น้ า ชีวมวล ชีวภาพ เอทานอล (จังหวัด
มีก าลังการผลิตเอทานอล 5 แสนลิตร/วัน) จากข้อมูลการใช้พลังงานในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า จังหวัดมีศักยภาพการ
ผลิตอยู่ที่ 95% โดยอีก 5% จะเป็นพลังงานทดแทน 

  (13) ผู้บริหารใหความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ  โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานีต ารวจ และหน่วยงานราชการอ่ืน 

            (14) มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานตามยุทธศาสตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ชัดเจน ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม 

(15) มีเส้นทางคมนาคมสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
          (16) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

ความใกลชิดกับประชาชน ท าให้รปูญหาในพ้ืนที่และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการของประชาชน 
(17) มีแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลองกับแนวนโยบาย ระดับชาติ 

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย  
     (1) แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและไม่

ทั่วถึง โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ พ้ืนที่ที่อยู่ในระบบชลประทาน ประมาณ 148,252 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรม  

  (2) สินค้าทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ และไม่มีคุณภาพ ที่สามารถแข่งขันได้  
  (3) ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ

หัตถกรรมพื้นบ้าน และสินค้าพ้ืนเมือง  
  (4) แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ชุมชนและ

ท้ องถิ่ น  ในด้ าน เส้ นทางคมนาคม เชื่ อม โยงแหล่ งท่ อ งเที่ ย วต่ าง ๆ  ระบบสาธารณู ป โภค ตลอดจน  
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน  

  (5) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
ไฟฟ้าและประปายังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
       (6) ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น นักวิจัย และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน 

 (7) การประสานงาน การอ านวยการความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน ประชาชนไมทั่วถึง  
และระบบฐานขอมูลไมเพียงพอ 

(8) ความซ้ าซ้อนของภารกิจ อ านาจหนาทีแ่ละ บทบาทท่ีด าเนินการตอกลุมเปาหมาย  
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(9)  มีองคกรที่มีภารกิจที่คลายคลึงกัน เชน พมจ. อาจเปนการซ้ าซ้อน เชน งานคนพิการ 
(10) ไมม่ีการพัฒนาหรือสรางแหลงท่องเที่ยวแหงใหม ่
 (11) ประชาชนขาดจิตส านึกในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ มลภาวะ ขยะมูลฝอยจน 

กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น  
 (12) การประชาสัมพันธรณรงคและใหความรูแก ประชาชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมี

ไมตอเนื่อง  
 (13)  ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการรักษา การใชทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมเทาที่ควร มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมท าใหเกิดผลกระทบตอสภาพ 
แวดลอมภาวะโลกรอน และสุขภาพของประชาชน 

(14) กิจกรรมการอนุรักษดานตางๆ ไมครอบคลุมไมหลากหลายไมตอเนื่อง 
(15) ลักษณะงานซ้ าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ทม. ทต. อบต. ในพ้ืนที่จังหวัด) 

                     (16) มีหนวยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ านวนมาก และโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนสวนมากไมใช่อ านาจหนาที่ของ อบจ. ท าให อบจ.ไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ 

  (17) ขาดการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  ในพ้ืนที่ท าใหเกิดความซ้ าซอนของงาน 
2. ปัจจัยภายนอก (External Factors)พบว่าโอกาส (Opportunities) หรือข้อได้เปรียบของจังหวัดที่ส่งผลต่อ
การพัฒนา และข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats) หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาจังหวัดสรุปดังนี้  

2.1 โอกาส (O) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย  
                      (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน 
  (2) การเปิดประชาคมอาเซียนท าใหเกิดการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรูด้าน
เทคโนโลยี และบุคลากรดานการศึกษา 

 (3) เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาสูง ท าใหเกิดโอกาสในการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน 
ทางไกล สามารถน าระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการทางการศึกษาได้อยางหลากหลาย 

 (4)  มีเครือขายภาคีภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง หลากหลาย และเกิดกลไกการมีสวนร่วม 
บูรณาการและสรางสรรค์ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   (5) นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวใน 
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

             (6) เกิดกระแสทางสังคม และการรณรงคทางสื่อตาง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมท าให้ประชาชนมีความตื่นตัว และใหความส าคัญในการปองกัน รักษาสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น 

             (7) การรณรงคเรื่องภาวะโลกรอนลดใชพลังงานและท าใหเกิดการใชพลังงานทดแทน 
มากขึ้น เชน ใชวัตถุอินทรียเพ่ือการเกษตร 
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                       (8) ในปัจจุบันได้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้อ านาจ 
หน้าที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมากขึ้น 
 (9)  ภาครัฐใหความส าคัญกับการขยายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 (10) จังหวัดชัยภูมิ มีโรงงานอุตสาหกรรม มีกิจการตางๆมากมาย กิจการทองเที่ยว และ 
ประเภทต่างๆ ซ่ึงสงผลใหจังหวัดมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทางที่ด ี

(11)  มีการบูรณาการกับหนวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน 
(12)  นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมดานการพัฒนาดานการขนสง และโลจิสติกส 
(13) นโยบายรัฐบาลรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ 

สาธารณะของท้องถิ่นมากข้ึน 
 (14) ความกาวหนาของเทคโนโลยี และการสื่อสารไดพั้ฒนาไปอย่างรวดเร็ว สามารถน ามาใชใน 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร  
                       (15) การประกาศพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖          
มีเปาหมายมุ่งมั่นใหสวนราชการด าเนินการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  

   (16) การปฏิรูประบบราชการไทยตามยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบราชการน าไปสู่การให 
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพขององคกร  

   (17) กระแสสังคม รัฐธรรมนูญและแผนชาติฯ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรว่ม  
                      (18) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือให อปท.
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 ข้อจ้ากัด/อุปสรรค (T) ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย  
 (1)  อ านาจหนาที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ ยังไม่มีความชัดเจนในภารกิจ  

(2)  ชุมชนมีการแพรกระจายของสารเสพติด ความเจริญของเทคโนโลยีสงผลใหนักเรียนบาง           
สวนเปนกลุมเสี่ยงและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค  

(3) เสนทางคมนาคมที่เปนโครงขายเชื่อมโยงและเขาถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอและทั่วถึง 
(4) ประสบปัญหาภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซ้ าซาก เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และเกิดปัญหา 

ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
(5)  ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายบ่อยครั้งท าให้แนวทางการปฏิบัติราชการ  

บทบาทไม่ชัดเจน 
 (6)  ระบบ Logistics ยังไมมีความพรอมทันตอเวลา ปจจุบันเสนทางหลักในเขตเมอืงคับแคบ  

การจราจรแออัดไมสะดวกในชั่วโมงเรงดวนและชวงเทศกาลทองเที่ยว 
 (7)  มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพ้ืนที่ท าให้ 

ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนตามความต้องการของประชาชน 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมได้ มีดังนี้ 
 1. สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้งแล ะน้ าท่วม 
มากขึ้น อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน การตัดไม้ท าลายป่า การท าลายธรรมชาติและการพัฒนาบ้านเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ  
 2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้านและคู่ค้าเพ่ิมมากข้ึน 
 3. จังหวัดชัยภูมิมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข่งขันในทุกด้านจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ขอนแก่นในการดึงดูดทุนและทรัพยากรไปจากจังหวัดมากยิ่งขึ้น จังหวัดชัยภูมิต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาให้แตกต่างจากสองจังหวัดนี้จึงจะท าให้สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดให้
สูงขึ้นได ้
 4. ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และมีการแข่งขันกับประเทศอ่ืนทั้งด้านราคาและ
คุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางเกษตรกรของจังหวัดสูง ซึ่งจะส่งผลปัญหาด้านการตลาด 
 5. ประเทศไทยในภูมิประเทศเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นคู่แข่งขันทางการค้าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมของไทยและของจังหวัด ท าให้การแข่งขันสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตของไทยที่จะต้อง
ปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

1

กองช่าง อบต.ทุ่งพระ

กองช่าง ทต.เกษตรสมบูรณ์

กองช่าง อบต.ท่ากูบ

2 ต ารวจภูธร

จังหวัดชัยภูมิ

ต ารวจภูธร

จังหวัดชัยภูมิ

สาธารณสุข

จังหวัดชัยภูมิ

2.5 สังคมสงเคราะห์ กองส่งเสริมฯ

อบต.กะฮาด

กองการเจ้าหน้าท่ี

ส านักปลัดฯ

กองช่าง

ส านักปลัดฯ

2.4 สาธารณสุขบริการชุมชนและสังคม

บริการชุมชนและสังคม

กองส่งเสริมฯ

ส านักปลัดฯ

กองช่าง

ส านักปลัดฯ

ส านักปลัดฯ

บริหารท่ัวไป

และนันทนาการ

2.2 การรักษาความสงบภายใน

กองการศึกษาฯ

กองแผนฯ

2.6 เคหะและชุมชน

กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม 2.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองส่งเสริมฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

กาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บริหารท่ัวไป กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม 1.3 การศึกษา กองการศึกษาฯ

บริการชุมชนและสังคม 1.6 เคหะและชุมชน กองการศึกษาฯ

บริการชุมชนและสังคม 1.8 การศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

การเศรษฐกิจ 1.9 อุตสาหกรรมและการโยธา

การพัฒนาการศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม และการกีฬา

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 การรักษาความสงบภายใน
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

กองแผนฯ ต ารวจภูธร

จังหวัดชัยภูมิ

สาธารณสุข

จังหวัดชัยภูมิ

3 กองช่าง 

อบต.เก่าย่าดี

อบต.ท่ากูบ

4 กองช่าง

5 กองช่าง

กองช่าง อบต.วะตะแบก

กองช่าง อบต.คอนสาร

กองช่าง อบต.ทุ่งนาเลา

กองช่าง อบต.โนนคูณ

กองช่าง ทต.ห้วยยาง

กองช่าง อบต.ทุ่งพระ

กองช่าง ทต.ตลาดแร้ง

กองช่าง ทต.บ้านเขว้า

กองช่าง อบต.ชีบน

กองช่าง ทต.หลวงศิริ

การเศรษฐกิจ 2.9 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

การเศรษฐกิจ 2.10 การเกษตร กองส่งเสริมฯ

การด าเนินงานอ่ืน 2.12 งบกลาง

ส านักปลัดฯ

และนันทนาการ

3.8 การศาสนา วัฒนธรรม

4.6 เคหะและชุมชน

4.10 การเกษตร

5.9 อุตสาหกรรมและการโยธา

บริการชุมชนและสังคม

บริการชุมชนและสังคม

การเศรษฐกิจ

การเศรษฐกิจ

กองส่งเสริมฯ

กองแผนฯ

และนันทนาการ

ส านักปลัดฯ

ส านักปลัดฯ3.8 การศาสนา วัฒนธรรม

กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม

บริการชุมชนและสังคม

3.6 เคหะและชุมชน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตทางการเกษตร

การพัฒนาการท่องเท่ียว

การบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

กองช่าง ทต.หนองบัวแดง

กองช่าง ทต.บ าเหน็จณรงค์

กองช่าง ทต.ลาดใหญ่

กองช่าง ทต.นาหนองทุ่ม

กองช่าง อบต.โนนทอง

กองช่าง ทต.บ้านเป้า

กองช่าง อบต.บ้านหัน

กองช่าง อบต.หนองโพนงาม

กองช่าง อบต.กุดเลาะ

กองช่าง อบต.ท่ากูบ

กองช่าง อบต.ตะโกทอง

กองช่าง อบต.ซับใหญ่

กองช่าง อบต.หนองฉิม

กองช่าง อบต.ตาเนิน

กองช่าง อบต.เนินสง่า

กองช่าง อบต.หนองตูม

กองช่าง อบต.หนองคอนไทย

กองช่าง อบต.บ้านดอน

กองช่าง อบต.โคกสะอาด

กองช่าง ทต.บ้านเพชรภูเขียว

กองช่าง อบต.กวางโจน

กองช่าง ทต.บ้านแก้ง

กองช่าง อบต.บ้านเพชร

กองช่าง อบต.ผักปัง

กองช่าง ทต.ภูเขียว

กองช่าง อบต.โอโล

กองช่าง อบต.หนองบัวโคก
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

กองช่าง ทต.จัตุรัส

กองช่าง อบต.ละหาน

กองช่าง อบต.รังงาม

กองช่าง  อบต.นายางกลัก 

กองช่าง  อบต.บ้านเจียง 

กองช่าง  อบต.โคกม่ังงอย 

กองช่าง  ทต.โคกสะอาด 

กองช่าง  ทต.ลุ่มล าชี 

กองช่าง  อบต.ท่าใหญ่ 

กองช่าง  อบต.บ้านเพชร 

กองช่าง  อบต.รอบเมือง 

กองช่าง  อบต.หนองไผ่ 

กองช่าง  อบต.โนนกอก

กองช่าง  อบต.ตะโกทอง 

กองช่าง  อบต.รังงาม 

กองช่าง  อบต.บ้านแท่น 

กองช่าง  อบต.กุดยม 

กองช่าง  อบต.บ้านกอก 

กองช่าง  อบต.โป่งนก 

กองช่าง ทต.ห้วยยาง 

กองช่าง   อบต.วังทอง 

กองช่าง   ทต.ห้วยแย้ 

กองช่าง   อบต.ภูแลนคา 

กองช่าง  อบต.ถ้ าวัวแดง 

กองช่าง   อบต.โคกเพชรพัฒนา

กองช่าง   อบต.ลาดใหญ่ 

กองช่าง  อบต.หนองขาม 



 3- 5

ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

กองช่าง  อบต.หนองข่า 

กองช่าง  อบต.ซับใหญ่ 

กองช่าง  อบต.รังงาม 

กองช่าง  อบต. บ้านเต่า 

กองช่าง  อบต.หนองตูม 

กองช่าง  อบต.บ้านกอก 

กองช่าง  อบต.ดงกลาง

กองช่าง  อบต.เจาทอง 

กองช่าง  ทต.หนองบัวระเหว

กองช่าง   อบต.โนนแดง 

กองช่าง  อบต.กุดชุมแสง 

กองช่าง  อบต.โคกเพชรพัฒนา

กองช่าง  อบต.หนองไผ่ 

กองช่าง   อบต.นาหนองทุ่ม

กองช่าง   อบต.บ้านเป้า 

กองช่าง   อบต.ท่ากูบ

กองช่าง  ทต.บ้านเต่า 

กองช่าง  อบต.ธาตุทอง 

กองช่าง  อบต.โสกปลาดุก 

กองช่าง  ทต.ทุ่งทอง 

กองช่าง  อบต.วังชมภู 

กองช่าง   อบต.เกาะมะนาว 

กองช่าง  อบต.กะฮาด 

กองช่าง  อบต.หนองคู 

กองช่าง   อบต.บ้านกอก 

กองช่าง  อบต.เจาทอง

กองช่าง  อบต.หนองแวง 



 3- 6

ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

กองช่าง  อบต.หัวทะเล

กองช่าง  อบต.บุ่งคล้า

กองช่าง  อบต.หลุบคา

กองช่าง   อบต.โคกเริงรมย์

กองช่าง  ทต.หนองสังข์

กองช่าง  อบต.ซับสีทอง

กองช่าง  อบต.บ้านแก้ง

กองช่าง  อบต.ห้วยต้อน

กองช่าง   อบต.โคกกุง

กองช่าง   ทต.หนองบัวใหญ่

กองช่าง  อบต.บ้านเล่า

กองช่าง   อบต.ส้มป่อย

กองช่าง   อบต.หนองนาแซง

กองช่าง  อบต.กุดตุ้ม

กองช่าง  ทต.โคกสูง

กองช่าง  อบต.ห้วยบง

กองช่าง  อบต.บ้านค่าย

กองช่าง  อบต.ท่าหินโงม

กองช่าง  อบต.โพนทอง

กองช่าง   อบต.ชีลอง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง กองช่าง

กองช่าง อบต.เจาทอง

กองช่าง อบต.บ้านเพชร

กองช่าง อบต.ทุ่งนาเลา

กองช่าง อบต.ทุ่งพระ

การเศรษฐกิจ 5.10 การเกษตร
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

กองช่าง อบต.นางแดด

กองช่าง อบต.บ้านตาล

กองช่าง อบต.บ้านชวน

กองช่าง ทต.บ้านเด่ือ

กองช่าง อบต.ท่ากูบ

กองช่าง อบต.ซับใหญ่

กองช่าง อบต.กะฮาด

กองช่าง อบต.ตาเนิน

กองช่าง อบต.บ้านแท่น

กองช่าง ทต.บ้านเต่า

กองช่าง อบต.กวางโจน

กองช่าง อบต.บ้านขาม

กองช่าง ทต.หนองบัวใหญ่

6 กองแผนฯ

กองคลัง

กองการเจ้าหน้าท่ี

ส านักปลัดฯ

กองกิจการสภาฯ

กองพัสดุฯ

หน่วยตรวจสอบฯ

กองการศึกษาฯ

กองช่าง

กองส่งเสริมฯ

กองส่งเสริมฯ

ส านักปลัดฯ

กองช่างการเศรษฐกิจ 6.9 อุตสาหกรรมและการโยธา

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี บริหารท่ัวไป 6.1 บริหารงานท่ัวไป

บริการชุมชนและสังคม 6.5 สังคมสงเคราะห์
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ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน

สนับสนุน

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงานท่ี

ส านักปลัดฯ

หน่วยตรวจสอบฯ

7 กองช่าง อบต.ท่ากูบ

กองช่าง อบต.กะฮาด

กองส่งเสริมฯ

 

บริการชุมชนและสังคม 7.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การส่งเสริมการอนุรักษ์ บริการชุมชนและสังคม 7.6 เคหะและชุมชน

และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า



 
 

ผ.01 



ผ. 01

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรศึกษำ

ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ

 1.3 แผนงานการศึกษา 28 201,954,500                  25 188,990,000              41 202,813,833              39 200,238,340             37 198,938,340           170 992,935,013    

 1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 11 5,298,000                 45 39,323,049       - -  - -  - -           56 44,621,049     

 1.8 แผนงานการศาสนา 21 13,987,750                19 12,687,750                18 11,087,750                18 11,237,750               14 9,337,750               76 58,338,750     

 วัฒนธรรมและนันทนาการ

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 36 16,737,000              215 105,611,850               2 4,622,000                   1 2,988,000        - -         254 129,958,850    

รวม 96 237,977,250          304 346,612,649            61 218,523,583            58 214,464,090           51 208,276,090           556 1,225,853,662    

 2. ยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 56,800,000                 2 2,000,000                   2 2,000,000                   2 2,000,000        - -           10 62,800,000     

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 8 16,340,000                 7 17,139,924                 9 18,939,924                 9 18,939,920                7 9,999,924               40 81,359,692     

 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 5,500,000                  2 500,000                     3 1,500,000                   3 1,500,000                  1 1,500,000               12 10,500,000     

 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 5 16,890,000                28 14,030,924       - -  - -  - -           33 30,920,924     

 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25 34,491,160                33 27,129,670                30 19,151,780                30 19,151,840               25 12,531,900           143 112,456,350    

 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 9,671,000                  8 13,641,000       - -  - -  - -           31 23,312,000     

 2.10 แผนงานการเกษตร 2 3,000,000                  2 3,000,000                   2 3,000,000                   2 3,000,000                  2 3,000,000               10 15,000,000     

 2.12 แผนงานงบกลาง 1 1,000,000                  1 1,000,000                   1 2,000,000                   1 2,000,000                  1 2,000,000                5 8,000,000       

รวม 71 143,692,160   83 78,441,518     47 46,591,704     47 46,591,760    36 29,031,824  284 344,348,966   

รวม 5 ปี 

1
                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



ผ. 01

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

รวม 5 ปี 

                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว

 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 14,985,000                 1 27,000,000       - -  - -  - -            2 41,985,000     

 3.8 แผนงานการศาสนา 14 46,000,000                14 46,000,000                19 47,800,000                19 47,800,000     7 4,800,000               73 192,400,000    

วัฒนธรรมและนันทนาการ          -   -                

 3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -            1 10,000,000                 1 10,000,000                 1 10,000,000                1 76,800,000   106,800,000    

รวม 15 60,985,000     16         83,000,000     20         57,800,000     20         57,800,000    8           81,600,000  75         341,185,000   

4. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4 19,791,735      5 25,691,735      4 19,791,735      4 19,791,735     2 700,000       19 85,766,940     

 4.10 แผนงานการเกษตร 2 1,300,000                  2 1,400,000                   3 38,500,000                 2 1,600,000                  1 1,100,000               10 43,900,000     

รวม 6           21,091,735                7 27,091,735                7 58,291,735                6 21,391,735               3 1,800,000             29 129,666,940   

5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 254 216,676,200                483 1,796,291,354          246 1,315,231,354              244 1,141,130,054                4 36,500,000        1,231 4,505,828,962     

 5.10 แผนงานการเกษตร 47 344,969,300              42 258,332,300              48 264,350,300              42 256,870,300    - -         179 1,124,522,200     

รวม 301       561,645,500              525 2,054,623,654           294 1,579,581,654           286 1,398,000,354                4 36,500,000          1,410 5,630,351,162    

2



ผ. 01

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

รวม 5 ปี 

                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25 48,720,900                38 36,379,860                41 39,895,080                40 39,514,080               28 25,734,200           172 190,244,120    

 6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 420,800                     1 800,000           - -  - -  - -            3 1,220,800       

 6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 5           4,495,600                  8 6,589,000                   5 13,173,500                 1 600,000          - -           19 24,858,100     

รวม 32         53,637,300              47 43,768,860              46 53,068,580              41 40,114,080             28 25,734,200         194 216,323,020   

7. ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์

และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ

 7.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2           2,380,000                  1 2,000,000                   1 2,000,000                   1 2,000,000        - -            5 8,380,000       

 7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1           1,000,000                  1 1,000,000                   1 1,000,000                   1 1,000,000                  1 1,000,000                5 5,000,000       

รวม 3 3,380,000 2 3,000,000 2 3,000,000 2 3,000,000 1 1,000,000 10 13,380,000

รวมท้ังส้ิน 524 1,082,408,945 984 2,636,538,416 477 2,016,857,256 460 1,781,362,019 131 383,942,114 2,558 7,901,108,750

3



 
 

ผ.02 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1. เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการ เปาหมายเชิงปริมาณ 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 โรงเรียนในสังกัด 1. คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชย.ไดรับ อบจ.ชย. เขารวม สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 2. เพ่ือพัฒนาและสงเสริม การพัฒนาและสงเสริมการจัด โครงการ  100% มีความเขมแข็งสามารถ

ใหโรงเรียนมีความคลองตัว การศึกษา จํานวน 26 โรงเรียน เขาไปมีบทบาทใน

ในการบริหารจัดการศึกษา เปาหมายเชิงคณุภาพ การจัดการศึกษาของ

3. เพ่ือสงเสริม โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชย.สามารถ โรงเรียนไดอยางแทจริง

การจัดการศึกษาในระบบ บริหารและจัดการศึกษาโดยใช 2. โรงเรียนมีความคลองตัว

4. เพ่ือสงเสริมการจัด โรงเรียนเปนฐานไดอยางคลองตัว ในการบริหารจัดการ

การศึกษานอกระบบ และมีประสิทธิภาพ ดานงบประมาณและ

โดยโรงเรียนจัดการฝกอบรม ดานการบริหารงานทั่วไป

มาใหความรูตามความตองการ 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ทางการเรียนที่ดีเปนเลิศตาม

5. เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา ศักยภาพของแตละคนจนสามารถ

ตามอัธยาศัย โดยโรงเรียน นําไปประกอบอาชีพได

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

จัดหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 4. เด็ก เยาวชน และประชาชน

ตามความตองการของเด็ก ไดเรียนรูตามความตองการ

เยาวชน  และประชาชนในทองถิ่น และตามศักยภาพของแตละบุคคล

2 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือจัดอบรมพัฒนาการวัด เปาหมายเชิงคณุภาพ 200,000      200,000     200,000     200,000       200,000     อบจ.ชย. มีเครื่องมือ ผูบริหาร ครู และ กองการศึกษาฯ

การวัดและประเมินผล และประเมินผลการเรียนรู ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง สําหรับใชในการวัด บุคลากรทางการศึกษา

การเรียนรูตามหลกัสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการ การศึกษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ และประเมินผล สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

แกนกลางการศกึษา ศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สามารถจัดทําเครื่องมือวัดและ ตรงตามมาตรฐาน สามารถใชเครื่องมือ

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 2. เพ่ือจัดทําเครื่องมือวัดและ ประเมินผลอยางหลากหลาย และตัวชี้วัด วัดและประเมินผล

ของสถานศึกษาสังกัด ประเมินผลอยางหลากหลาย สอดคลองกับบริบทและธรรมชาติ ในการพัฒนาคุณภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัด ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของผูเรียน ผูเรียนอยางหลากหลาย

ชัยภูมิ เปาหมายเชิงปริมาณ สอดคลองกับบริบท

ผูบริหาร ครูและบุคลากร และธรรมชาติของ

ทางการศกึษา และเจาหนาที่ ผูเรียน

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 140 คน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

3 โครงการสงเสริมการวิจัย 1.เพ่ือจัดอบรมผูบริหาร เปาหมายเชิงคุณภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 ของครู ผูบริหารและครู กองการศึกษาฯ

ทางการศกึษาและวิจัยในชั้นเรียน สถานศึกษา ครูและบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน นํากระบวนการวิจัย

ของสถานศึกษาสังกัด องคการ ทางการศึกษา ใหมีความรู บุคลากรทางการศึกษา สามารถ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ไปใชในการแกปญหา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ความเขาใจในการทําวิจัย ใชการวิจัยทางการศึกษาและวิจัย การเรียนการสอน

ทางการศกึษาและวิจัย ในชั้นเรียนแกไขปญหาการจัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ในชั้นเรียน การเรียนการสอนเปาหมาย การศึกษา

2.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให เชิงปริมาณจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผูบริหารสถานศึกษา ครู เรื่องการวิจัยทางการศึกษาและวิจัย

และบุคลากรทางการศกึษา ในชั้นเรียน ใหแกผูบริหารสถาน

ใชกระบวนการวิจัยแกไข ศึกษาครูและบุคลากรทางการศกึษา

ปญหาการจัดการเรียน ของสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

การสอน รวม 170 คน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - รอยละ 100 ของ ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ทางการศึกษาใหมีคุณวุฒิ/ ครูและบุคลากรทางการศกึษา ครู และบุคลากร ทางการศกึษา สังกัด

ความรูความสามารถตรง สังกัดองคการบริหารสวน ทางการศกึษา องคการบริหารสวน

กับงานที่รับผิดชอบและ จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน  450  คน สังกัดองคการ จังหวัดชัยภูมิ มีความรู

จัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป เปาหมายเชิงคุณภาพ บริหารสวนจังหวัด ความสามารถทางวิชาการ

 8 กลุมสาระการเรียนรู ครูและบุคลากรทางการศกึษา ชัยภูมิมีความรู และวิชาชีพ

2. เพ่ือใหมีครูและบุคลากร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ความสามารถทาง

สนับสนุนเพียงพอตอการ ชัยภูมิ มีความรู ความสามารถ วิชาการและวิชาชีพ

จัดการศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพ

3. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษามีความรู ความ

สามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

5 โครงการจัดกิจกรรมวันครู 1.เพ่ือเปนการระลึก เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 - - - ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

และเทิดทูนพระคุณครู ครูและบุคลากรทางการศกึษา ทางการศกึษาใน การศึกษาไดเขารวม

2.เพ่ือเปนการสรางขวัญ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร โรงเรียนสังกัด กิจกรรมมีขวัญและ

และกําลังใจแกครู สวนจังหวัดชัยภูมิ เขารวมการจัด องคการบริหาร กําลังใจเสริมสราง

และบุคลากรทางการศกึษา กิจกรรมในวันครู 800 คน สวนจังหวัดชัยภูมิ ความสัมพันธมีความ

เปาหมายเชิงคณุภาพ เขารวมกิจกรรม สามัคครีะหวางครู

ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพ ไมนอยกวารอยละ และบุคลากร

ความเปนครู 80

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1.เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพ เปาหมายเชิงปริมาณ 160,000 160,000 - - - คณะกรรมการ 1.คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ

คณะกรรมการสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานของคณะ คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาขั้น สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีศักยภาพ

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด พ้ืนฐานของ ในการปฏิบัตงิานมากยิ่งขึ้น

องคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จํานวน 360 คน โรงเรียนในสังกัด 2.คณะกรรมการบริหารจัดการทาง

ชัยภูมิ 2.เพ่ือใหมีความรูความ เปาหมายเชิงคณุภาพ ไดเขารวมอบรม การศึกษาและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ

เขาใจมีทักษะในการทํางาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 360 คน ระเบียบตางๆทางราชการมากยิ่งขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

รวมกับสถานศกึษาและมีการ สามารถกํากับสงเสริม สนับสนุน 3.การเขามามีสวนรวมในการบริหาร

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การดําเนินกิจกรรมดานตางๆ จัดการทางการศกึษาของคณะ

3.เพ่ือใหมีความกระตือรือรน ของสถานศึกษา กรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานจะมี

เต็มใจอุทิศ ทุมเทและเสียสละ ผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัด

เวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการ การศกึษาของสถานศึกษาในสังกัด

พัฒนาการศึกษารวมกับสถานศึกษา ไดเปนอยางดี

7 โครงการประเมินคณุภาพ 1. เพ่ือดําเนินการ เปาหมายเชิงคณุภาพ 350,000      350,000     350,000     350,000       350,000     โรงเรียนในสังกัด 1. ระบบการประกัน กองการศึกษาฯ

ภายในสถานศกึษาในสังกัด ประเมินคุณภาพภายใน 1.สถานศกึษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ อบจ.ชย. ไดรับ คุณภาพการศึกษาภายใน

องคการบริหารสวน สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการประเมินคณุภาพภายใน การประเมิน สถานศกึษา สังกัดองค

จังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร สถานศึกษาอยางเปนระบบ คุณภาพภายใน การบริหารสวนจังหวัด

สวนจังหวัดชัยภูมิ 2. อบจ.ชัยภูมิ สามารถสรุปผลการประเมิน ครบทั้ง 26 แหง ชัยภูมิ  ดําเนินการ

2. เพ่ือจัดประชุมเชิง คุณภาพภายในสถานศึกษาไดถูกตอง ครบถวน ไดอยางตอเนื่องและ

ปฏิบัตกิารสรุปและวิเคราะห สมบูรณ พรอมเผยแพรหนวยงานที่เก่ียวของ เปนระบบ  

ผลการประเมินคุณภาพภาย เปาหมายเชิงปริมาณ 2. ผูบริหาร ครูและ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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ในสถานศึกษาในสังกัด 1.สถานศกึษาในสังกัดองคการบริหาร บุคลากรทางการศกึษา 

อบจ.ชัยภูมิ ใหถูกตอง สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 แหง มีความรูความเขาใจ 

ครบถวนสมบูรณ พรอม ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน สามารถถายทอดและ

เผยแพรหนวยงานที่เก่ียวของ สถานศึกษา รวม 11 วัน นําผลการประเมิน

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การประเมินคุณภาพภายในสถาน การศกึษาไดอยางตอเนื่อง 

ศึกษา สถานศกึษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 2 วัน 1 คืน รวมผูเขาประชุมทั้งสิ้น 113 คน 

8 โครงการพัฒนาการจัดทํา 1.เพ่ือฝกอบรมครู เปาหมายเชิงปริมาณ 400,000      400,000     400,000     400,000       400,000     1.ครูในสังกัด อบจ. 1.ครูมีความรูความ กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความรูเกี่ยวกับการ 1.ครูในโรงเรียนสังกัดองคการ ชัยภูมิมีหนาท่ีในการ สามารถในการจัดทํา

ในสังกัดองคการบริหารสวน จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีหนา จัดทําแผนไดเขารวม แผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ 2.เพ่ือสงใหสถานศึกษา ที่ในการจัดทําแผน จํานวน 100 คน โครงการไมนอยกวา 2.สถานศกึษาไดรับ

เขาประกวดแผนพัฒนา 2.สถานศกึษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80 รางวัลแผนดีเดน
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การศึกษาดีเดน จํานวน 26 โรงเรียน 2.สถานศกึษาเขา

3.เพ่ือพัฒนาใหโรงเรียน เปาหมายเชิงคุณภาพ ประกวดแผนดีเดนได

สามารถจัดทําแผนการบริหาร 1.ครูมีความรูในการจัดทําแผนสามารถ รับรางวัล

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําแผนไดอยางถูกตองตามระเบียบ ไมนอยกวา 10 สถาน

ในการพัฒนาทองถิ่น 2.โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือใน ศึกษา

การแกไขปญหาและตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนเก่ียวของ

9 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1. เพ่ือจัดอบรมการ เปาหมายเชิงคณุภาพ 300,000      300,000     300,000     300,000       300,000     รอยละ 80 ของครู สถานศกึษาสังกัด กองการศึกษาฯ

สถานศกึษาในสังกัด พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง มีสื่อนวัตกรรมที่ใช อบจ.ชย.สามารถนํา

องคการบริหารสวน ของสถานศึกษาในสังกัด การศึกษาสามารถนําหลักสูตร ในการจัดการเรียน หลักสูตรไปใชใน

จังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัด สถานศกึษาไปใชในการจัดการเรียน การสอนสอดคลอง การจัดการเรียน

ชัยภูมิ ไปใชในการเรียน การสอนใหถูกตองตามกระบวนการ กับตัวชี้วัดและ การสอนไดถูกตอง

การสอน  และสังเคราะหการนําสื่อนวัตกรรม มาตรฐาน สอดคลองกับตัวชี้วัด

2. เพ่ือวิเคราะหและ มาใชในการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนรู
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สังเคราะหการนําสื่อ ไดสอดคลองกับตัวชี้วัดและ

นวัตกรรมมาใชในการ มาตรฐานการเรียนรู

จัดการเรียนการสอน เปาหมายเชิงปริมาณ

ใหสอดคลองกับตวัชี้วัด ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา

และมาตรฐานการเรียนรู สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 260 คน

10 โครงการสงเสริมศักยภาพ เพ่ือสงเสริมศักยภาพ เปาหมายเชิงปริมาณ 41,600,000 41,600,000 41,600,000 41,600,000 41,600,000 โรงเรียนในสังกัด 1.สถานศกึษา กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาโรงเรียน การพัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนคาใชจายการบริหาร องคการบริหาร มีการจัดการเรียนการสอน

ในสังกัดองคการบริหารสวน ของโรงเรียนในทองถิ่น สถานศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัด สวนจังหวัดชัยภูมิ สอดคลองกับหลักสูตร

จังหวัดชัยภูมิ ตามแนวทางการจัดสรร อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 26 โรงเรียน ไดรับการสงเสริม ความตองการของผูเรียน

งบประมาณของกรมสงเสริม เชน ศักยภาพการจัด 2.ผูเรียนมีความรู

การปกครองทองถิ่นและ - คาใชจายการปรับปรุง การศึกษาและ และทักษะที่จําเปน

ตามนโยบายองคการบริหาร หลักสูตรสถานศกึษา พัฒนาการจัดการ ตามหลักสูตร

สวนจังหวัดชัยภูมิ - คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  ศึกษาไมนอย 3.สถานศกึษามีมาตรฐาน

 - คาใชจายในการการพัฒนา/ กวารอยละ 80 เปนที่พึงพอใจและ
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ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ยอมรับโดยผูปกครองและ

- คาใชจายในการพัฒนา ชุมชนมีสวนรวมในการ

แหลงเรียนรูในโรงเรียน พัฒนาการศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู

ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

- คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

- คาใชจายในการรณรงคปองกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

- คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม

รักการอานในสถานศึกษา อปท.

- คาใชจายเพ่ือสงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาของทองถิ่นตามแนวทางการ

จัดสรรงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

1-3/10



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

เปาหมายเชิงคณุภาพ

โรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน

11 โครงการสงเสริมศักยภาพ เพ่ือใหบริการชวยเหลือเดก็ เปาหมายเชิงคณุภาพ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 โรงเรียนในสังกัด นักเรียนระดับชั้นมัธยม กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาของ นักเรียนที่ขาดแคลนของ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษา องคการบริหารสวน ศึกษาตอนตนของโรงเรียน

ทองถิ่น(คาปจจัยพื้นฐาน โรงเรียนอยางทั่วถึงทุกคน ตอนตนของโรงเรียนในสังกัด จังหวัดชัยภูมิไดรับ ในสังกัดองคการบริหาร

สําหรับนักเรียนยากจน) และเปนการสนับสนุน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การสงเสรมิศักยภาพ สวนจังหวัดชัยภูมิ

การพัฒนาการศึกษา จํานวน 26 โรงเรียน ที่ขาดแคลน การจัดการศึกษา  จํานวน 26 โรงเรียน

ของโรงเรียน ทุกคนไดรับการชวยเหลือ ของทองถิ่น ที่ขาดแคลนทุกคนไดรับ

อยางทั่วถึงและเพียงพอ (คาปจจัยพื้นฐาน การชวยเหลืออยาง

เปาหมายเชิงปริมาณ สําหรับนักเรียน ทั่วถึงและพอเพียง

จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยม ยากจน)

ศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัด  เต็ม 100 %

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการการจัดการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

จํานวนทั้งสิ้น 26 โรงเรียน

12 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหนักเรียนทุกคน เปาหมายเชิงปริมาณ 81,100,000 81,100,000 81,100,000 81,100,000 81,100,000 นักเรียนในโรงเรียน 1.นักเรียนที่มีความรู กองการศกึษาฯ

 คาใชจายในการจัดการศึกษา มีความพรอมที่จะไดรับการ เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจายในการ สังกัดองคการ ความสามารถทักษะ

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล บริหารสวนจังหวัด การเรียนรูตลอดชีวิต 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน จนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชัยภูมิ ทั้ง 26 มีสติรูทัน มีปญหารูคิด 

ในสังกัดองคการบริหาร  ที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน ไดแก  โรงเรียนมีความรู มีสมรรถนะและมีคุณธรรม

สวนจังหวัดชัยภูมิ โดยการบริหารจัดการ  -คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ความสามารถ รับผิดชอบตอครอบครัว

อยางมีประสิทธิภาพ  -คาหนังสือเรียน ทักษะการเรียนรู ประเทศชาติ และเปน

 -คาเครื่องอุปกรณการเรียน ตลอดชีวิตและได พลเมืองดีของโลก

 -คาเครื่องแบบนักเรียน รับโอกาสในการ 2.นักเรียนไดรับโอกาส

 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สนับสนุนคาใชจาย สนับสนุน คาใชจาย

ในการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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งบประมาณ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

เปาหมายเชิงคณุภาพ ตั้งแตระดับอนุบาล ตั้งแตระดับอนุบาล

นักเรียนมีความรู ความสามารถ จนจบการศกึษา อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

ทักษะ และคุณลักษณะตามจัดเนน ขั้นพ้ืนฐาน คิดเปน 3.ผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ รอยละ 100 บริการการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

โดยเนนการเสริมสรางความคดิ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สรางสรรคผานกระบวนการเรียนรู 4.นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ

ผานกระบวนการเรียนรูการใชสื่อ ภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถาน

อุปกรณการเรียนและกิจกรรม ศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนตางๆ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน มีสวนรวมในการติดตามกํากับใหการ

ดําเนินกงานตามโครงการสนับสนุน

คาใชจาย ในการจัดการศกึษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้น

พ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

13 โครงการมหกรรมการแขงขัน 1. เพ่ือจัดประกวด เปาหมายเชิงคณุภาพ 800,000      800,000     1,000,000   1,000,000    1,000,000   นักเรียนและครู 1.ครูและนักเรียน กองการศกึษาฯ

ทักษะทางวิชาการสถานศึกษา แขงขันทักษะทางวิชาการ 1.นักเรียนและครู สังกัด ไดเปนตวัแทน สังกัด อบจ.ชย

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด คดัเลือกนักเรียนและครู อบจ.ชัยภูมิไดรับการสงเสริม ระดับภาคไมนอย ไดรับการพัฒนา

ชัยภูมิ เปนตัวแทน อบจ.ชย. และพัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถ กวา 14 รายการ ศักยภาพดานความรู

2. เพ่ือสงนักเรียนและครู ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ความสามารถ ทักษะ

ตัวแทน อบจ.ชย. เขารวม 2.คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา และคุณลกัษณะอัน

งานมหกรรมการจัดการ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ เปนที่ยอมรับ พึงประสงค

ศึกษาทองถิ่น ระดับภาค ของบุคคลทั่วไป 2.ครูและนักเรียน

3. เพ่ือสงเสริม พัฒนา 3.ครูและนักเรียน สามารถสราง สามารถสรางช่ือเสียง

และยกระดับสถานศกึษา ชื่อเสียงใหกับสถานศกึษาและ ใหกับสถานศึกษา

สังกัดองคการบริหารสวน อบจ.ชัยภูมิ ทั้งในระดับจังหวัด และ อบจ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ และระดับภาค ทั้งในระดับภาค

4. เพ่ือประชาสัมพันธ เปาหมายเชิงปริมาณ 3.คุณภาพการศึกษา

เผยแพรผลงานดานการจัด 1.ผูบริหาร ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ สถานศึกษาสังกัด

1-3/14



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ผ.02

อบจ.ชย.ผานการจัด จํานวน 2,000 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ อบจ.ชัยภูมิ เปนที่

นิทรรศการแสดงผลงานทาง ดานความรูความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ยอมรับของบุคคลทั่วไป

วิชาการ 2.คัดเลือกนักเรียนและครู เปนตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ

จํานวน 59 รายการจาก 8 กลุมสาระการเรียนรู

ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศกึษา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ

3.เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการ จํานวน 3 บูธ

1-3/15



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
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ผ.02

14 โครงการสนับสนุนและสงเสริม 1. เพ่ือสงผูบริหาร ครู เปาหมายเชิงคณุภาพ 700,000      700,000     970,000     970,000       970,000     นักเรียน และครู ผูบริหาร ครู นักเรียน กองการศกึษาฯ

ผูบริหาร ครู นักเรียน นักเรียน และบุคลากรสังกัด ผูบริหาร ครู นักเรียน และ ไดรับรางวัล และบุคลากรสังกัด

และบุคลากรสังกัด อบจ.ชย. อบจ.ชย. เขารวมแขงขัน บุคลากรสังกัดอบจ.ชัยภูมิ ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ไมนอยกวา 5 อบจ.ชย. ไดรับการพัฒนา

เขารวมงานมหกรรมการจัดการ ทักษะทางวิชาการ และจัด ศกัยภาพดานความรูความสามารถทักษะ รายการ ศกัยภาพดานความรู

ศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ นิทรรศการแสดงผลงานทาง  และคุณลักษณะอันพึงประสงค และสามารถ ความสามารถ ทักษะ

วิชาการ ในงานมหกรรม สรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาและอบจ.ชัยภูมิ และคณุลักษณะอันพึง

การจัดการศึกษาทองถิ่น  ในระดับประเทศ ประสงค และสรางชื่อเสียง

ระดับประเทศ เปาหมายเชิงปริมาณ ในระดับประเทศ

2. เพ่ือเผยแพรผลงาน ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัด

ดานการจัดการศึกษาของ  อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 250 คน ไดรับการพัฒนา

อบจ.ชย. ศักยภาพดานความรู ความสามารถ ทักษะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ผ.02

15 โครงการแขงขันคนเกง 1.เพ่ือสอบแขงขันคัดเลือก เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 - - - 1.นักเรียนที่ไดเขา 1.ครูและนักเรียนตัว กองการศกึษาฯ

ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร นักเรียนตวัแทนองคการ 1.สอบแขงขันนักเรียนระดับชั้น รวมการแขงขันใน แทนองคการบริหารสวน

สวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มัธยมศกึษาปที่ 2 จํานวน 260 ระดับประเทศ จังหวัดชัยภูมิ สามารถ

2.เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัตกิาร คน จาก 2,516 คนและนักเรียน จํานวน 10 คน สรางช่ือเสยีงใหกับ

เตรยีมความพรอมนักเรยีนใน ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 2.จํานวนรางวัล โรงเรียน และองคการ

การเขารวมแขงขัน จํานวน 260 คน จาก 1,517 คน ที่ไดรับไมนอย บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

3.เพ่ือสงนักเรียนและครูตัว (ขอมูลปการศึกษา 2559) กวา 2 รางวัล 2.ครูและนักเรียน สังกัด

แทนองคการบริหารสวน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิเขารวมสอบ ชัยภูมิ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู จังหวัดชัยภูมิ มีความ

แขงขันโครงการแขงขันคน คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร กระตือรือรนในการคนควา

เกงในโรงเรียนทองถิ่น วิทยาศาสตร สังคมศกึษา ศาสนา หาความรู เพ่ือพัฒนาการ

4.เพ่ือกระตุนใหครูและนักเรียน และวัฒนธรรม และภาษาตาง ศึกษาใหกาวหนายิ่งขึ้น

มีความตื่นตัวในการคนควา ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคน และมีโอกาสแสดงความ

หาความรูรวมทั้งมีโอกาสแสดง จาก 26 โรงเรียน รวม 520 คน สามารถเพ่ือยกระดับ
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ความสามารถเพ่ือยกระดับ 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ความพรอมนักเรียนและครู 3.กลุมสาระการเรียนรูที่

ในโรงเรียนสังกัดองคการ ผูควบคมุ ผูที่มีผลสอบลาํดับที่ 1 เปนพ้ืนฐานสําคัญ ไดแก

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู กอน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

เขารวมการแขงขัน 1 สัปดาห ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ)

ณ หองประชุมองคการบริหาร ภาษาทไทย และสังคมศึกษา

สวนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชั้น2) ศาสนาและวัฒนธรรม

3.สงนักเรียน ครู และผูประสานงาน ไดรับการกระตุนและ

ตัวแทนองคการบริหารสวนจังหวัด พัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชัยภูมิ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูๆ 4.การจัดการศึกษาของ

ละ 3 คน ทั้ง 2 ระดับชั้น รวม องคการบริหารสวน

30 คน เขารวมสอบแขงขันใน จังหวัดชัยภูมิ เปนที่

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน ยอมรับของชุมชนและ

ทองถิ่น ระดับประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของ
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ผ.02

เปาหมายเชิงคณุภาพ

นักเรียน และครูผูควบคุม ตื่นตัว

ในการปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนกลุมสาระการเรียนรู

ที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียน

ตองเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

16 โครงการพัฒนานวัตกรรม 1.เพ่ือจัดอบรมพัฒนา เปาหมายเชิงคณุภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูบริหารสถานศกึษา 1.ผูเขารับการอบรม กองการศกึษาฯ

การเรียนรูสูกระบวนการ นวัตกรรมการเรียนรูสู ผูบริหาร ครู และบุคลากร ครู และบุคลากร สามารถสราง

จัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ ทางการศึกษาสามารถใช ทางการศกึษา นวัตกรรมการเรียนรู

สถานศกึษาในสังกัดองคการ เรียนการสอนที่เนน นวัตกรรมการเรียนรูแกไขปญหา ที่ผานการอบรม ในรายวิชาที่สอนได

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทักษะกระบวนการคิด และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สามารถใชนวัต- 2.ผูเขาอบรมสามารถ

2.เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร เปาหมายเชิงปริมาณ กรรมการเรียนรู ใชนวัตกรรมการเรียน

และครูสามารถใช จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องการพัฒนา แกไขปญหาและ รูแกไขปญหาและ

นวัตกรรมการเรียนรู นวัตกรรมการเรียนรูสูกระบวนการจัดการเรียน พัฒนาการจัด พัฒนาการจัดการ
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แกไขปญหาและพัฒนา การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคดิ การเรียนการสอน เรียนการสอน

การจัดการเรียนการ  ใหแกผูบริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร ไมนอยกวารอย

สอนที่เนนกระบวนการคิด ทางการศกึษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ละ 80

จํานวน 26 แหง รวม 170 คน

17 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1. เพ่ือสนับสนุนเด็ก เปาหมายเชิงปริมาณ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 นักเรียน นักศึกษา เด็กนักเรียน นักศึกษา กองการศกึษา

ระดับปริญญาตรี เยาวชนและผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ และผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาสไดรับ

ไดรับการศึกษาในระดับ จังหวัดชัยภูมิ ไดรับการสนับสนุน การสงเสริมและสนับสนุน 

ที่สูงขึ้น จํานวน 15 ทุน ทุนจนสามารถศึกษา ดานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน เปาหมายเชิงคณุภาพ จบระดับปริญญาตรี ทําใหมีคณุภาพชีวิตที่ดี

และผูดอยโอกาสไดรับ เด็กและเยาวชนรอยละ  40 ไมนอยกวา 15 ทุน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของครอบครัวที่ยากจนขาดโอกาส

ในการศึกษา ไดรับการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น
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18 โครงการฝกอบรมผูบังคบับัญชา 1.เพ่ือฝกอบรมผูบังคับบัญชา เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 - จํานวนครูที่เขารับ 1.ผูผานการฝกอบรม กองการศกึษาฯ

ลูกเสือหลักสูตรผูกํากับลูกเสือ ลูกเสือใหมีความรูความเขาใจ จัดการฝกอบรมผูบังคับบัญชา การฝกอบรมผู มีความรู ความเขาใจ

 ชั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ในจุดหมายวัตถุประสงค ลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ บังคับบัญชาลูกเสือ บทบาทหนาที่ ของ

และวิธีการฝกอบรมเยาวชน ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) หลักสูตรผูกํากับ ผูบังคบับัญชาลูกเสือ

แบบใหมตามแนวของ จํานวน 120 คน ลูกเสือขั้นความรู 2.ผูผานการฝกอบรม

สํานักงานลูกเสือโลกเพ่ือให เปาหมายเชิงคณุภาพ เบื้องตน (B.T.C.) สามารถนําความรูไปฝก

บรรลุเปาหมายตามอุดมการณ ผูผานการฝกอบรมมีความรู คิดเปนรอยละ 100 อบรมลูกเสือของตนได

ของคณะลูกเสือแหงชาติ ความเขาใจในบทบาทหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ

สามารถทําหนาที่เปนผูบริหาร สามารถนําความรูไปฝกอบรม

งานในกองลกูเสือไดอยางมี ลูกเสือของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ เปาหมายผูผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับ

ลูกเสือจะสามารถทําหนาที่เปนผูกํากับลูกเสือ

ไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของลูกเสือโลก
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19 โครงการประกวดโครงงาน 1. เพ่ือจัดประกวดโครงงาน เปาหมายเชิงปริมาณ 100,000      100,000     300,000     300,000       300,000     โรงเรียนในสังกัด ตัวแทนองคการบริหาร กองการศึกษาฯ

นักเรียน สังกัดองคการ นักเรียนสังกัดองคการบริหาร ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย อบจ. ชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ 

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษา สงโครงงานเขา สามารถสรางชื่อเสียง

2. เพ่ือสงตัวแทนองคการ โครงงาน จํานวน 5 ประเภท ไดแก รวมประกวด ในระดับจังหวัดชัยภูมิ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โครงงานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, ครบ 5 ประเภท  และระดับภาค

เขารวมประกวดโครงงาน ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย โครงงานละไมต่ํา ตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับจังหวัดชัยภูมิและระดับ และประวัติศาสตร แตละทีมประกอบ กวา 5 โครงงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยนักเรียน 3 คน และครู

3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนา ที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน  โครงงานละ

ทักษะกระบวนการการคิด  5 ทีม  รวมทั้งส้ิน 100 คน

ของนักเรียนผานรูปแบบ เปาหมายเชิงคุณภาพ

การเรียนรูแบบโครงงาน ผูเขารวมโครงการฯ เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาโครงงาน

ของโรงเรียนและไดโครงงานที่
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ชนะเลิศแตละประเภทเพ่ือเขารวม

ประกวดโครงงานนักเรียนระดับ

จังหวัดตอไป

20 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา 1.เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา เปาหมายเชิงปริมาณ 5,000,000 5,000,000 5,087,200 5,087,200 5,087,200 1.จํานวน 8 สถาน 1.สถานศึกษาใน กองการศึกษาฯ

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู ในสังกัดองคการบริหารสวน 1.สถานศกึษาในสังกัด ในสังกัดองคการ สังกัดองคการบริหาร

สถานศกึษาในสังกัด จังหวัดชัยภูมิ เขารวมการ องคการบริหารสวนจังหวัด บริหารสวนจังหวัด สวนจังหวัดชัยภูมิ 

องคการบริหารสวนจังหวัด ประเมินเพ่ือเปนสถานศึกษา ชัยภูมิ จํานวน 26 แหง ชยัภูมิเปนสถาน เขารวมการประเมิน

ชัยภูมิ พอเพียง 2.ครใูนสังกัดองคการบริหารสวน ศึกษาพอเพียง เพ่ือเปนสถานศึกษาพอเพียง

2. เพ่ือฝกอบรมใหความรู จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 750 คน 2.รอยละ 80 ของ 2.ครใูนสังกัดองคการบริหารสวน

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ ครผููเขารับการ จังหวัดชัยภูมิมีความรู

ครูในสังกัดองคการบริหาร ไมนอยกวา 150 คน อบรมมีความพึงพอ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

สวนจังหวัดชัยภูมิ เปาหมายเชิงคณุภาพ ใจในระดับดี

3. เพ่ือฝกอบรมใหความรูครู 1.สถานศกึษาในสังกัด 3. รอยละ 70 ของครูแกน

แกนนําเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ นําที่สามารถถายทอด
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โรงเรียนในสังกัดองคการ เปนสถานศึกษาพอเพียง และขยายผลกิจกรรม

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 2.ครูในสังกัดองคการบริหารสวน การเรียนรูตามปรัขญา

4. เพ่ือฝกอบรมใหความรู จังหวัดชัยภูมิ จัดทําหลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

นักเรียนเปนแกนนําเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงใชเปนแนวทาง 4. รอยละ 80 ของนักเรียน

พอเพียงสังกัดองคการบริหาร ในการจัดการเรียนการสอน ผูเขารับการอบรมมีความ

สวนจังหวัดชัยภูมิ 3.ประชาชนนอมนําหลักปรัชญา พึงพอใจในระดับดี

5.เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียน ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน 5. โรงเรียนในสังกัดองคการ

รูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การดําเนินชีวิต บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิมี

พอเพียงใหกับนักเรียนและครู ฐานการเรียนรูตามหลัก

6. เพ่ือใหประชาชนไดเรียนรูหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสิ้น 32 ฐานการเรียนรู

จากฐานการเรียนรูตามหลกั 6.รอยละ 80 ของประชาชนที่เขา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาฐานการเรียนรูของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีความพึงพอใจ
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21 โครงการหนึ่งโรงเรียน 1. เพ่ือใหนักเรียนในสังกัด เปาหมายเชิงปริมาณ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.จํานวน OSOP 1. สถานศกึษาใน กองการศกึษาฯ

หนึ่งผลิตภัณฑ (OSOP) องคการบริหารสวนจังหวัด 1. แตละโรงเรียนมีผลิตภัณฑ 26 รายการ สังกัดองคการบริหาร

ชัยภูมิจัดทําการผลิตสนิคา อยางนอย 1 ประเภท 2. จํานวนแหลง สวนจังหวัดชัยภูมิมี

หรือผลิตภัณฑที่สามารถ รวมอยางนอย 26 ผลิตภัณฑ การเรียนรูดาน คุณภาพการศึกษาผาน

จําหนายไดจริง 2. โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู ประกอบอาชีพ เกณฑการประเมินใน

2. เพ่ือใหโรงเรียน ตามอัธยาศัยดานการประกอบ 26 แหลงการเรยีนรู โอกาสการประเมิน

จัดแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย อาชีพใหแกชุมชนในทองถ่ิน ภายในและภายนอก

ดานการประกอบอาชีพ อยางนอยโรงเรียนละ 1 2. สถานศกึษาในสังกัด

ใหแกชุมชนในทองถ่ิน การเรียนรู ภาพรวมทั้งจังหวัด องคการบริหารสวน

อยางนอย 26 แหลงการเรียนรู จังหวัดชัยภูมิไดรับการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ ยอมรับดานคุณภาพ

1. นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร การศึกษาจากผูมี

สวนจังหวัดชัยภูมิสามารถสรางงาน สวนไดสวนเสีย

อาชีพไดในระหวางเรียน 3. ประชาชนในทองถิ่น
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2. ประชาชนในทองถิ่นสามารถ จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต

ดํารงชีพดวยอาชีพทองถิ่นได ดานเศรษฐกิจที่มั่นคงข้ึน

22 โครงการอบรมสัมมนาเชิง 1. เพ่ือจัดอบรมสัมมนาเชิง จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 500,000 1,000,000   - - - มีผูเขารวมอบรม ผูบริหาร คณาจารย กองการศึกษาฯ

วิชาการและจัดนิทรรศการ วิชาการ และจัดแสดงผลงาน และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ สัมมนาเชิงวิชาการ นักวิชาการ ครู นักเรียน

แสดงผลงานทางวิชาการ ทางวิชาการ เรื่อง "รูปแบบ โดยมีผูเขารวมโครงการ และจัดแสดงผลงาน และประชาชนทั่วไป 

เรื่อง "รูปแบบพลังงาน พลังงานทดแทนสูชุมชนแหง จํานวน 1,400 คน ประกอบดวย ทางวิชาการ ไมนอย เกิดความรวมมือทาง

ทดแทนสูชุมชน ตามหลัก ประเทศไทย ตามหลกัปรัชญา กวารอยละ 80 วิชาการผานเวทีการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจพอเพียง" แลกเปลี่ยนเรียนรู และ

พอเพียง" ประจําปการ 2. เพ่ือเผยแพรผลงานทาง ประกวดแขงขันผลงาน

ศึกษา 2561 วิชาการทั้งในรูปแบบการจัด ทางวิชาการ

นิทรรศการและการประกวด

แขงขันงานวิจัยทางการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน

1-3/26



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและหนวยงานที่จัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

4. เพ่ือใหผูบริหาร นักวิชาการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

23 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพ่ือสงเสริมศักยภาพการ สนับสนุนคาใชจายในการ 19,000,000  19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 โรงเรียนในสังกัด 1. สถานศกึษามีการ กองการศึกษาฯ

ในการบริหารสถานศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาของ สงเสริมศักยภาพการจัดการ องคการบริหาร จัดการเรียนการสอนที่

โรงเรียนในสังกัดองคการ โรงเรียนในทองถิ่นตามแนว ศึกษาใหกับโรงเรียนใน สวนจังหวัดชัยภูมิ สอดคลองกับหลักสูตร

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการจัดสรรงบประมาณ สังกัดองคการบริหารสวน ไดรับการสงเสริม และความตองการของผูเรียน

ของกรมสงเสริมการปกครอง จังหวัดชัยภูมิ  ไดแก ศกัยภาพการ 2. ผูเรียนมีความรูและ

ทองถิ่นและตามนโยบาย 1. คาใชจายในกิจกรรมของ จัดการศึกษาและ ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

องคการบริหารสวนจังหวัด ศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว พัฒนาการจัดการ 3. สถานศกึษามีมาตรฐาน

ชัยภูมิ ของโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ศกึษาไมนอยกวา เปนที่พึงพอใจและไดรับ
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สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ 80 การยอมรับจากผูปกครอง

ชัยภูมิ (จํานวน 1 แหงๆ และชุมชน ในการมีสวนรวม

 ละ 50,000 บาท) ในการพัฒนาการศึกษา

2. คาใชจายในการสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

"สถานศกึษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

ของโรงเรียนบานเปาวิทยา สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

(จํานวน 1 แหงๆ ละ 100,000 บาท)

3. คาใชจายในการสรางภูมิคุมกัน

ยาเสพติดเด็กและเยาวชน

นอกสถานศกึษา (อปท.ละ 200,000 บาท)
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4. คาใชจายในการจัดทําศูนย

การเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 

สถานศกึษาในสังกัดองคการบริหาร-

สวนจังหวัดชัยภูมิ (จํานวน 26 โรงเรียนๆ ละ

 250,000 บาท รวมเปนเงิน 6,500,000 บาท)

5. คาใชจายในการจางพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 (จํานวน 26 โรงเรียนๆ ละ

450,000 บาท และระดับ อปท. จํานวน 450,000 บาท

รวมเปนเงิน 12,150,000 บาท )
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24 โครงการพัฒนาระบบการ 1. เพ่ือจัดระบบการบริหาร คาเชาบริการระบบการบริหาร 5,719,500   - - - - โรงเรียนในสังกัด 1. ผูปกครองสามารถ กองการศกึษาฯ

บริหารจัดการในโรงเรียนยุค จัดการโรงเรียน ในการตรวจ จัดการในโรงเรียนใหนักเรียนของ อบจ.ชัยภูมิ ทราบพฤติกรรมและความ

ดิจิตัลเพ่ือกาวสูไทยแลนด 4.0 สอบเวลาเขา-ออกโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดองคการ- มีระบบการบริหาร ปลอดภัยของบุตรหลาน

เวลาเรียน ผลการเรียน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน จัดการโรงเรียนที่ ตลอดเวลาที่อยูโรงเรียน

จัดระบบบริหารจัดการโรง 11,439 คน ๆ ละ 500 บาท มีมาตรฐานและ 2. นักเรียนจะมีระเบียบ

อาหาร ระบบหองสมุดเพ่ือ ประกอบดวย เกิดประสิทธิภาพ วินัยมากขึ้น

การสืบคนสงภาพกิจกรรม 1. ระบบตั้งคาขอมูลโรงเรียน รอยละ 80 3. โรงเรียนจะประหยัด

ตาง ๆ ของโรงเรียน เก็บขอมูล 2. ระบบตั้งคาปการศึกษา เวลาบุคลากรและ

แผนที่บานของนักเรียนดวย 3. ระบบปฏิทินโรงเรียน งบประมาณในการบริหาร

ระบบดิจิตัล 4. ระบบตั้งเวลาเขา-ออกโรงเรียน จัดการในโรงเรียน

2. เพ่ือใหครูผูสอนและ 5. ระบบตั้งคาชั้นเรียนและหองเรียน

โรงเรียนไดติดตอ แจงขอมูล 6. ระบบตารางเรียน

ขาวสารใหกับผูปกครองให 7. ระบบบันทึกเวลาเขาเรียน

ทราบโดยตรงและทันที 8. ระบบตัดและเพ่ิมคะแนน
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9. ระบบแจงขาวสาร

10. ระบบแจงการบาน

11. ระบบแจงผลการเรียน

12. ระบบขอมูลบุคคล

25 โครงการยกระดับศักยภาพ 1. เพ่ือยกระดับความสามารถ 1. จัดฝกอบรมวิธีการเรียน 3,945,000   - - - - บุคลากรทางการ 1. ครูและบุคลากรมี กองการศึกษาฯ

ทางดานภาษาอังกฤษใหแกครู ในการจัดการเรียนการสอน และการทํางานของระบบ ศึกษาและนักเรียน ความรูดานภาษาอังกฤษ

และบุคลากรทางการศกึษา ดานภาษาอังกฤษของครูใน TOEIC Online สําหรับครูและบุคลากร ในสังกัดองคการ- ที่ไดมาตรฐาน

ของสถานศึกษาในสังกัด สังกัดองคการบริหารสวน- ทางการศกึษาของสถานศึกษาในสังกัด บริหารสวนจังหวัด 2. ครูและบุคลากรทาง

องคการบริหารสวนจังหวัด- จังหวัดชัยภูมิ ใหสอดคลองกับ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ มีความรู การศกึา สามารถนํา

ชัยภูมิเพ่ือกาวเขาสู วิธีการเรียนรูที่เนนการสื่อสาร จํานวน 651 คน พรอมดวย ทางภาษาอังกฤษ ความรูและทักษะไปใช

ไทยแลนด 4.0 (CLT) และเปนไปตามกรอบ เจาหนาที่กองการศกึษาฯ ที่ไดมาตรฐานและ ในการปรับปรุงและพัฒนา

ความคิดหลัก CEFR โดยจัดให จํานวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 680 คน มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูไดอยาง

มีการประเมินความรูพ้ืนฐาน เปนเวลา 1 วัน รอยละ 80 มีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษสําหรับครูผูสอน 2. จัดฝกอบรมและทดสอบ CEFR
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะ ซึ่งเทียบไดกับคะแนน TOEIC, TOEFL

ดานการสอนใหกับบุคลากรครู และ IELTS สําหรับครูกลุมสาระ

ใหสามารถนํามารวมกับการ การเรียนรูภาษาตางประเทศ หลกัสูตร

บูรณาการเรียนของนักเรียน พิเศษ Train The Trainer เพ่ือใหมีความชํานาญใน

โดยการพัฒนาหองเรียนพิเศษ การสอนหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class)

ภาษาอังกฤษ (Enrichment ของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

Class) เพ่ือใหผูเรียนที่มี จํานวน 70 คน

ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ พรอมดวยเจาหนาที่กองการศกึษาฯ จํานวน 10 คน

สามารถใชภาษาเพ่ือการ รวมทั้งสิ้น 80 คน เปนเวลา 2  วัน

สื่อสารทางสงัคม (Social Interaction) , 

ดานวิชาการ (Academic Literacy) และ

(Conversation Class) ที่เนนทักษะการฟงและการพูด

3. เพ่ือยกมาตรฐานระดับ CEFR ของนักเรียนใน 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียน ตั้งแต
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ระดับชั้นมัธยมศกึษา ปที่ 1-6 เพ่ือสนองตอบ

นโยบายปฎิรูปการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ

26 โครงการสนับสนุนการเรียนรวม 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดศึกษา เปาหมายเชิงปริมาณ 650,000      650,000     - - - สถานศกึษาที่เขา 1. สถานศกึษามีรูป กองการศกึษาฯ

หลักสูตรอาชีวศึกษาและ ดานอาชีวศึกษาแกนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียน รวมจัดการเรียน แบบ และมีกระบวนการบริหาร

มัธยมศกึษาตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร รวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา รวมอาชีวศึกษา จัดการที่เหมาะสมมีแนวทางใน

(ทวิศึกษา) สถานศกึษาสังกัด สวนจังหวัดชัยภูมิ ใหกวางขวาง (ทวิศึกษา) ที่มีความประสงคจะ และมัธยมศกึษา การเปดสอนหลักสูตรประกาศนีย

องคการบริหารสวนจังหวัด ยิ่งขึ้น เขารวมจาก 26 แหง ตอนปลาย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควบคูกับ

ชัยภูมิ 2. เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียน เปาหมายเชิงคณุภาพ (ทวิศึกษา) ได หลกัสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย

ที่อยูในพ้ืนที่หางไกลยากจน สถานศกึษาในสังกัดที่จัดการเรียน อยางมีคณุภาพ และตอบสนองความตองการ

ดอยโอกาสทางการศกึษาได รวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา และไดมาตรฐาน ของผูเรียนชุมชนและทองถิ่น

เขาศึกษาในดานอาชีวตาม ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ไดอยางมี รอยละ 80 2. สถานศกึษาในสังกัดจัด

หลักสูตรอาชีวศึกษา คุณภาพและมีมาตรฐาน การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

เนนบูรณาการการเรียนรูกับการ
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ทํางาน ระบบการเรียน

การสอนการฝกงาน 

การจัดการเรียนการสอน

การฝกงาน การจัดการ

เรียนการสอนในทุกรูป

แบบของการจัดการอาชีวศึกษา 

3. องคการบริหารสวน-

จังหวัดชัยภูมิ ไดขยาย

โอกาสการจัดการศึกษา

ในหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศกึษาตอนปลาย

(ทวิศึกษา) ใหกวางขวาง

ยิ่งขึ้น และสรางโอกาส

ใหผูเรียนในพ้ืนที่หางไกล
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ยากจน ดอยโอกาส ทาง

การศึกษา เขาศึกษาตอดาน

ตอาชีพามหลักสูตรอาชีวศึกษา

27 โครงการการสรางและ 1. เพ่ือฝกอบรมใหความรู จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4,000,000   - - - - วิทยากรและเครือ 1. องคกรปกครอง กองการศึกษาฯ

พัฒนาเครือขายการจัดทํา ในเรื่องการจัดทําแผนและ ใหแก วิทยากรและเครือขาย ขายการจัดทําแผน สวนทองถิ่นมีวิทยากรและ

แผนและงบประมาณ งบประมาณทางการศึกษา การจัดทําแผนและงบประมาณ งและบประมาณ เครือขายที่ทําหนาที่ใน

ทางการศกึษา ระดับประเทศ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทางการศกึษาขององคกร- ทางการศกึษามี การใหคําปรึกษาแนะนํา

ประจําปงบประมาณ 2561 และสถานศึกษาในสังกัด ใหแก ปกครองสวนทองถิ่น และ เครือขายที่เขมแข็ง ในเรื่องการจัดทําแผนและ

วิทยากรและเครือขายการจัดทํา สถานศึกษาในสังกัด มีความรูเพ่ิมขึ้น งบประมาณทางการศกึษา

แผนและงบประมาณทางการ จํานวน 778 คน รอยละ 80 ขององคกรปกครองสวน

ศึกษาขององคกรปกครองสวน- ทองถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด

ทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 2. สถานศกึษาในสังกัด

2. เพ่ือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเรื่องการจัดทําแผนและ มีศักยภาพในการจัดทําแผน
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งบประมาณทางการศึกษา และงบประมาณทางการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาใหสอดคลองกับ

และสถานศึกษาในสังกัด ใหแก ปญหาและความตองการ

วิทยากรและเครือขายการจัดทํา ของสถานศึกษา ผูมีสวนได

แผนและงบประมาณทางการ สวนเสียของสถานศึกษา

ศึกษาขององคกรปกครองสวน ประชาคม และชุมชนใน

ทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ทองถิ่น ตลอดจนสอดคลอง

3. เพ่ือจัดกิจกรรมฝกศึกษาการ กับทิศทางการพัฒนาการ

จัดทําแผนและงบประมาณทางการ ศกึษาของประเทศในทุกมิติ

ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของการพัฒนาทั้งยุทธศาสตร

และสถานศึกษาในสังกัด ใหแกวิทยากร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

และเครือขายการจัดทําแผนและ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณทางการศึกษาขององคกรปกครอง แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

สวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด แผนการศึกษาแหงชาติ
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4. เพ่ือจัดกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู (พ.ศ. 2560-2579)

เพ่ือประสบการณในการจัดทําแผนและ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา

งบประมาณทางการศึกษาของ ของชาติและมาตรฐาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ การศึกษาทองถิ่น

สถานศกึษาในสังกัด

28 โครงการการสรางและ 1. เพ่ือฝกอบรมใหความรู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแก 300,000      - - - - ผูเขาอบรมมีความรู 1. องคกรปกครองสวน กองการศึกษาฯ

พัฒนาเครือขายการจัดทํา ในเรื่องการจัดทําแผนและ วิทยากรและเครือขาย ในการจัดทําแผน ทองถิ่นมีวิทยากรและ

แผนและงบประมาณ งบประมาณทางการศึกษา การจัดทําแผนและงบประมาณ และงบประมาณ เครือขายที่ทําหนาที่ใน

ทางการศกึษา ระดับภาค ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทางการศกึษาขององคกร- ทางการศกึษามี การใหคําปรึกษาแนะนํา

ตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานศึกษาในสังกัด ใหแก ปกครองสวนทองถิ่นและใน เครอืขายที่เขมแข็ง ในเรื่องการจัดทําแผนและ

ประจําปงบประมาณ วิทยากรและเครือขายการจัดทํา สถานศึกษาในสังกัดของกลุม มีความรูเพ่ิมขึ้น งบประมาณทางการศึกษา

พ.ศ. 2561 แผนและงบประมาณทางการ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 80 ขององคกรปกครองสวน-

ศึกษาขององคกรปกครองสวน- กลุมที่ 1 จํานวน 8 จังหวัด ทองถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัด

ทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย จังหวัด ชัยภูมิ นครพนม 2. สถานศกึษาในสังกัด
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2. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนวิทยากร บึงกาฬ  เลย สกลนคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และเครือขายการจัดทําแผน หนองคาย หนองบัวลําภู และ มีศักยภาพในการจัดทําแผน

และงบประมาณทางการศึกษา อุดรธานี จํานวน 495 คน และงบประมาณทางการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาใหสอดคลองกับ

และสถานศึกษาในสังกัด ในแต ปญหาและความตองการ

ละกลุมจังหวัด เพ่ือเขารวม ของสถานศึกษา ผูมีสวนได

โครงการสรางและพัฒนา สวนเสียของสถานศกึษา

เครือขายการจัดทําแผนและ ประชาคม และชุมชนใน

งบประมาณทางการศึกษา ทองถิ่น ตลอดจนสอดคลอง

ระดับประเทศ กับทิศทางการพัฒนาการ

ศึกษาของประเทศในทุกมิติ

ของการพัฒนาทั้งยุทธศาสตร

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแหงชาติ 

(พ.ศ. 2560-2579) ตลอดจน

มาตรฐาน การศกึษาของชาติ และ

มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น

29 โครงการแขงขันหุนยนต 1. เพ่ือใหครูและนักเรียนจาก 1. มีผูเขาแขงขันจากสถาน - 500,000     500,000     500,000       500,000     มีผูสนใจเขารวม 1. นักเรียนไดมีโอกาส กองการศึกษาฯ

โดยองคการบริหารสวน- สถานศกึษาในระดับประถม- ศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษา การแขงขันหุน- แสดงออกทางดานความรู

จังหวัดชัยภูมิ ศึกษา มัธยมศกึษาตอนตน ตอนตน และตอนปลาย และระดับ ยนต รอยละ 80 ความสามารถในสิ่งที่

และตอนปลาย และระดับ อุดมศึกษา จากทั่วจังหวัดชัยภูมิ ถูกตอง เหมาะสม

อุดมศึกษาจากทั่วจังหวัดชัย- ครบทุกระดับชั้น 2. นักเรียนนําความรูและ

ภูมิที่สนใจดานเทคโนโลยี 2. จัดแขงขันหุนยนต เปนเวลา 3 วัน ประสบการณไปใชพัฒนา

ดานหุนยนต 3. มีการแขงขันหุนยนต 2 ประเภท ความรูและตอยอดความ

2. มีโลกทัศนในการเรียนรู ดังนี้  คิดในอนาคตได
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เทคโนโลยีใหม ๆ ที่กวางไกล    3.1 การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ

3. ไดรับความรูและพัฒนา    3.2 การแขงขันหุนยนตบังคบัมือ

ตนเองตามความถนัดและความสามารถที่มี

4. ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ตอตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติ

30 โครงการ การนิเทศ ติดตาม เพ่ือมอบหมายใหองคกร ดําเนินการ การนิเทศ -  - 2,000,000    - - องคกรปกครอง 1. องคกรปกครองสวน กองการศึกษาฯ

และประเมินผลการบริหาร ปกครองสวนทองถิ่นที่เปน  ติดตาม และประเมินผลการ สวนทองถิ่น มีการ ทองถิ่นและโรงเรียนใน

จัดการศึกษาตลอดชีวิตของ เจาภาพซึ่งไดรับการสนับสนุน บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต นิเทศ ติดตาม และ สังกัดองคกรปกครอง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินงบประมาณ จากกรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเมินผลการบริหาร สวนทองถิ่น มีแผนพัฒนา

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงเสริมการปกครองทองถิ่น ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการศึกษาตลอด การศึกษาที่มีคุณภาพ

ประจําป งบประมาณ ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ชีวิต รอยละ 80 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ.2563 และประเมินผลการบริหาร กําหนด และโรงเรียนในสงักัดองคกร

จัดการศึกษาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น มีการ

ปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ บริหารจัดการศกึษาเปนไปตาม
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กลุมจังหวัดที่กรมสงเสริม นโยบายการบริหารโดยใชโรงเรียน

การปกครองทองถิ่นกําหนด เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (School based Management for 

Local Development : SBMLD)

31 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ 1. เพ่ือจัดตั้งเปนศูนยการ 1. จัดตั้งศูนยการเรียนรู  -  - 575,493      - - โรงเรียนหวยยาง 1. ผูเรียนนําความรูดาน กองการศึกษาฯ

สูความเปนเลิศดานพลังงาน เรียนรูดานการผลิตพลังงาน ดานการผลิตพลังงานทดแทน วิทยาคม มีศูนย พลังงานทดแทน (ไบโอดี

ทดแทน (ไบโอดเีซลจากปาลม ทดแทน (ไบโอดเีซลจากปาลม  (ไบโอดเีซลจากปาลมน้ํามัน) การเรียนรูดานการ เซลจากปาลมน้ํามัน)

น้ํามัน) โรงเรียนหวยยาง น้ํามัน) จํานวน 1 ศูนยการเรียนรู ผลิตพลงังานทดแทน ไปใชในชีวิตประจําวันได

วิทยาคม 2. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู 2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  (ไบโอดเีซลจาก อยางยั่งยืน

ที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญและ ใหแก นักเรียน ประชาชน ครูและ ปาลมน้ํามัน) ผู 2. ชุมชน และทองถิ่น

มีความรูความสามารถดาน บุคลากร ทางการศกึษา จํานวนไม เรียนมีความรูดาน มีการใชพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน (ไบโอดเีซล นอยกวา 250 คน พลังงานทดแทน (ไบโอดเีซลจากปาลมน้ํามัน)

จากปาลมน้ํามัน) เพิ่มขึ้น รอยละ 80 มากขึ้น

3. เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุน
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และสงเสริมผูเรียนใหมีการอนุรักษพลังงาน

การใชพลังงานทดแทน ตามแนว

ทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9

32 โครงการจัดกิจกรรมวันครู 1. เพ่ือจัดกิจกรรมระลึกถึง เปาหมายเชิงปริมาณ - - 300,000 300,000 300,000 ครูและบุคลากร 1. ทําใหเกิดความ กองการศึกษาฯ

พระคุณบูรพาจารย เทิดทูน ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศกึษา ทางการศึกษาใน ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และ

ยกยองเชิดชูเกียรติครูและ ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร โรงเรียนสงักัด สงเสริมความกตัญูกตเวที

พัฒนาวิชาชีพครู สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร 2. ทําใหเขาใจถึงขนบ

2. เพ่ือธํารงไวซึ่งขนบ จํานวน 800 คน สวนจังหวัดชัยภูมิ ธรรมเนียมประเพณีและ

ธรรมเนียมประเพณีและ เปาหมายเชิงคุณภาพ เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

วัฒนธรรมอันดงีามของชาติ 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ไมนอยกวารอยละ 3. ทําใหเกิดความสัมพันธ

3. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจและ ศึกษาทุกคนไดระลึกถึงพระคุณครู 80 อันดี และสรางความรูรัก

เสริมสรางความสัมพันธ 2. การจัดกิจกรรมวันครูนําไปสู สามัคครีะหวางขาราชการครู

ความสามัคครีะหวางขาราชการ ความรวมมือ รวมใจ ในการพัฒนา และบุคลากรทางการศกึษา
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ครูและบุคลากรทางการศกึษา ดานการจัดการเรียนการสอนให

เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตอไป

33 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพ่ือจัดอบรมและศึกษาดู เปาหมายเชิงปริมาณ - - 909,000     909,000       909,000     คณะกรรมการ คณะกรรมการสถาน กองการศึกษาฯ

คณะกรรมการสถานศึกษา งานการพัฒนาสมรรถนะคณะ คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศกึษาขั้น ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสงักัด

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัด พ้ืนฐานของ องคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีประสิทธิภาพและมี องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนในสังกัด ชัยภูมิ ไดพัฒนาศักยภาพ

ชัยภูมิ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จํานวน 26 โรงเรียน จํานวน 294 คน ไดเขารวมอบรม และมีความรูเก่ียวกับการ

2. เพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน วิทยากร จํานวน 1 คน เจาหนาที่และ ไมนอยกวารอยละ บริหารการจัดการทางการ

ระหวางคณะกรรมการสถาน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 คน 80 ศึกษา สามารถดําเนินงาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษา รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 325 คน ตามแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ

ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รายละเอียด ดังนี้ ระเบียบตาง ๆ มากยิ่งขึ้น

3. เพ่ือสรางความกระตือ รือรน - โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 10 โรงเรียน ๆ ละ

เต็มใจ อุทิศ ทุมเท และเสียสละ 15 คน รวม 150 คน
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เวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 

พัฒนาการศึกษารวมกันสถาน 16 โรงเรียน ๆ ละ

ศึกษา 9 คน รวม 144 คน

- วิทยากร จํานวน 1 คน

- เจาหนาที่และบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน 30 คน

เปาหมายเชิงคณุภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สามารถกํากับสงเสริม สนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา

34 โครงการแขงขันคนเกง 1. เพ่ือสอบแขงขันคัดเลือก เปาหมายเชิงปริมาณ - - 300,000     300,000       300,000     1.นักเรียนที่ไดเขา 1.ครูและนักเรียนตัว กองการศกึษาฯ

ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร นักเรียน ตัวแทนองคการ 1. นักเรียนในสังกัดองคการ รวมการแขงขัน แทนองคการบริหารสวน

สวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ โดย บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ระดับชั้น ในระดับประเทศ จังหวัดชัยภูมิ สามารถ

กระตุนใหครูและนักเรียน มัธยมศกึษาปที่ 2 จํานวน 260 คน จํานวนรอยละ 80 สรางชื่อเสียงใหกับ
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มีความตื่นตัวในการคนควาหา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2.จํานวนรางวัลที่ โรงเรียน วงศตระกูลและ

ความรู รวมทั้งมีโอกาสแสดง จํานวน 260 คน พรอมครูผูควบคมุ ไดรับไมนอยกวา องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ความสามารถเพ่ือยกระดับ จํานวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 572 คน 2 รางวัล ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

คุณภาพและมาตรฐานการ 2. นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร 2.ครูและนักเรียน สังกัด

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคการ สวนจังหวัดชัยภูมิ ระดับชั้นมัธยม องคการบริหารสวน

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาปที่ 2 และ 5 จํานวน 5 กลุม จังหวัดชัยภูมิ มีความ

2. เพื่อนําตัวแทนนักเรียน พรอม สาระการเรียนรู ๆ ละ 1 คน รวม 10 คน กระตือรือรนในการคนควา

ครูผูควบคุม องคการบริหาร พรอมครูผูควบคุม จํานวน 10 คน หาความรู เพ่ือพัฒนาการ

สวนจังหวัดชัยภูมิ เดินทางไป รวม 20 คน เปนตัวแทนเขารวม ศึกษาใหกาวหนายิ่งขึ้น

ราชการเขารวมแขงขันคนเกง การแขงขันฯ ในระดับจังหวัด และมีโอกาสแสดงความ

ในโรงเรียนทองถิ่นระดับ 3. นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร สามารถเพ่ือยกระดับ

จังหวัด ณ เขตพ้ืนที่อําเภอ สวนจังหวัดชัยภูมิ ระดับชั้น คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 จํานวน 5 กลุมสาระ 3.กลุมสาระการเรียนรูที่

3. เพ่ือนําตัวแทนนักเรียน การเรียนรู ๆ ละ 1 คน รวม 10 คน พรอมครู เปนพ้ืนฐานสําคัญ ไดแก
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พรอมครูผูควบคุม องคการ ผูควบคุม จํานวน 10 คน รวม 20 คน เปนตัวแทน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เขารวมการแขงขันฯ ในระดับประเทศ ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ)

เดินทางไปราชการเขารวม เปาหมายเชิงคณุภาพ ภาษาไทย และสังคมศกึษา

แขงขันคนเกงในโรงเรียน 1. นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร ศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น ระดับประเทศ ณ สวนจังหวัดชัยภูมิ ที่เปนตัวแทนใน ไดรับการกระตุนและ

กรุงเทพมหานคร 5 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. เพ่ือใหครูและนักเรียนมี สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 4.การจัดการศึกษาของ

ความตื่นตัวในการคนควาหา มีความกระตือรือรนในการคนควา องคการบริหารสวน

ความรู รวมทั้งมีโอกาสแสดง หาความรู เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหกาวหนายิ่งขึ้น จังหวัดชัยภูมิ เปนที่ยอมรับของ

ความสามารถเพ่ือยกระดับ 2. นักเรียนโรงเรียนในสงักัดองคการบริหารสวน ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

คุณภาพและมาตรฐานการ จังหวัดชัยภูมิ ที่เปนตัวแทนทั้ง 2 ระดับ ใน 5 กลุมสาระ

ศึกษาในโรงเรียนสังกัด คอื คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

องคการบริหารสวนจังหวัด ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความกระตือรือรน

ชัยภูมิ ในการคนควาหาความรูเพ่ือพัฒนาการศึกษาใหกาวหนายิ่งขึ้น
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

35 โครงการสนับสนุนการเรียนรวม 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการ เปาหมายเชิงปริมาณ - - 1,500,000   1,500,000    1,500,000   สถานศกึษาที่เขา 1. สถานศกึษามี กองการศกึษาฯ

หลักสูตรอาชีวศึกษาและ ศกึษาดานอาชีวศึกษาแก สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียน รวมจัดการเรียน รูปแบบและมีกระบวนการ

มัธยมศกึษาตอนปลาย นักเรียนสถานศึกษาสังกัด รวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมอาชีวศึกษา บริหารจัดการที่เหมาะสม

(ทวิศึกษา) สถานศกึษาสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (ทวิศึกษา) ที่มีความประสงคจะ และมัธยมศกึษา มีแนวทางในการเปดสอน

องคการบริหารสวนจังหวัด ใหกวางขวางยิ่งขึ้น เขารวมจาก 26 แหง ตอนปลาย หลักสูตรประกาศนียบัตร

ชัยภูมิ 2. เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียน เปาหมายเชิงคณุภาพ (ทวิศึกษา) ได วิชาชีพ (ปวช.) ควบคู

ที่อยูในพ้ืนที่หางไกลยากจน สถานศกึษาในสังกัดที่จัดการเรียน อยางมีคณุภาพ กับหลักสูตรมัธยมศึกษา

ดอยโอกาสทางการศกึษาได รวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา และไดมาตรฐาน ตอนปลายและตอบสนอง

เขาศึกษาในดานอาชีพตาม ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ไดอยางมี รอยละ 80 ความตองการของผูเรียน

หลักสูตรอาชีวศึกษา คุณภาพและมีมาตรฐาน ชุมชนและทองถิ่น

2. สถานศกึษาในสังกัด

จัดการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา เนนบูรณา-

การการเรียนรูกับการ
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   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ทํางาน ระบบการเรียนการสอน

การฝกงาน การจัดการเรียน

การสอน การฝกงาน การจัด

การเรียนการสอนในทุกรูปแบบ

ของการจัดการอาชีวศึกษา 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดขยายโอกาสการจัดการศึกษา

ในหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม

ศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ให

กวางขวางยิ่งข้ึน และสรางโอกาส

ใหผูเรียนในพ้ืนที่หางไกลยากจน 

ดอยโอกาสทางการศกึษา 

เขาศึกษาตอดานอาชีพตาม

หลักสูตรอาชีวศึกษา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

"กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา และบุคลากรทางการศกึษา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ครู และบุคลากร ทางการศกึษา มีสมรรถนะ

ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทางการศกึษา ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ในสังกัดองคการบริหารสวน งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทางการศกึษา สังกัด สังกัดองคการ ปฏิบัติงานไดอยางมี

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ บริหารสวนจังหวัด ประสิทธิภาพ

ครู และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 100 คน ชัยภูมิ มีความรู 2. ครู และบุคลากรทาง

ไดสรางเสริมการเรียนรูสังคม เปาหมายเชิงคณุภาพ ความสามารถ การศึกษา ไดสรางเสริม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ทางวิชาการ การเรียนรูสังคมศกึษา

3. เพ่ือใหครู และบุคลากรทาง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาชีพ ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษาสามารถนําความรูไป และบุคลากรทางการศกึษา ไดพัฒนา 3. ครู และบุคลากรทาง

ปรับประยุกตใชเพ่ือพัฒนา สมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาสามารถนํา

การศึกษาของไทย และปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูไปปรับประยุกตใช

2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการศึกษาของไทย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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ผ.02

และบุคลากรทางการศกึษาได

สรางเสริมการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

และบุคลากรทางการศกึษา 

สามารถนําความรูไปปรับประยุกต

ใชเพ่ือพัฒนาการศึกษาของไทย

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

"กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ" ทางการศกึษา กลุมสาระการ - ครูกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ครู และบุคลากร ทางการศกึษา กลุมสาระการ

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร เรียนรูศิลปะโรงเรียนสังกัด และบุคลากรทางการศกึษาสังกัด ทางการศกึษา เรียนรูศลิปะ โรงเรียนสังกัด

สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สังกัดองคการ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ ไดมีความรู มีทักษะการ จํานวน 100 คน บริหารสวนจังหวัด มีความรู มีทักษะการจัดการ

จัดการเรียนรูและปฏิบัติงานได เปาหมายเชิงคุณภาพ ชัยภูมิ มีความรู เรียนรูและปฏิบัตงิานไดอยาง
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     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

อยางมีประสิทธิภาพ - ครูกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน ทางวิชาการ 2. ครูและบุคลากรทางการ

ครู และบุคลากรทางการศกึษา จังหวัดชัยภูมิ มีความรูและทักษะใน และวิชาชีพ ศึกษาไดสรางเสริมการ

ไดสรางเสรมิการเรียนรูดานศิลปะ การจัดการเรียนการสอนดวยกระบวน เรียนรูดานศลิปะ

3. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของกลุมสาระ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทาง 3. กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ

การเรียนรูศิลปะโรงเรียนในสังกัด วิชาชีพ (PLC) โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ - คุณภาพดานวิชาการของโรงเรียน สวนจังหวัดชัยภูมิ มีการพัฒนา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดการเรียนการสอนและ

ชัยภูมิ เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ มีผลสัมฤทธ์ิที่เพ่ิมขึ้น

- ครูกลุมสาระศิลปะโรงเรียนสงักัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

มีทักษะในการกระบวนการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

(PLC) ไปใชในการเรียนการสอนมากขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1. เพ่ือใหครู และบุคลากรทาง เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

"กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน" การศึกษาเกิดความรู ความ ครูกลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา ครู และบุคลากร ทางการศกึษา โรงเรียนใน

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร เขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัด ผูเรียน และบุคลากรทางการศกึษา ทางการศกึษา สังกัดองคการบริหารสวน

สวนจังหวัดชัยภูมิ การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงักัดองคการบริหารสวนจังหวัด สังกัดองคการ จังหวัดชัยภูมิ มีความรู ความ

2. เพ่ือใหครู และบุคลากรทาง ชัยภูมิ จํานวน 100 คน บริหารสวนจังหวัด เขาใจเทคนิคการจัดการเรียนรู

การศึกษาเกิดความรู ความ เปาหมายเชิงคณุภาพ ชัยภูมิ มีความรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เขาใจการเขียนแผนการจัดการ  ขาราชการครูในโรงเรียนในสงักัดองคการ ความสามารถ 2. ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่เขารับการอบรม ทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

3. เพ่ือใหครู และบุคลากรทาง มีความรู ความเขาใจในหลักการ และวิชาชีพ จังหวัดชัยภูมิเกิดความรูความ

การศึกษาสามารถนําความรูที่ วิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เขาใจการเขียนแผนการจัดการ

ไดรับไปพัฒนางานดานการสอน และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ความถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการ เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1. ครู มีพัฒนาทักษะ กองการศกึษาฯ

"กลุมสาระการเรียนรูภาษา เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ครู และบุคลากร การจัดการเรียนการสอน

ตางประเทศ" โรงเรียนในสังกัด เนนการส่ือสารสําหรับครูผูสอน โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน ทางการศกึษา ภาษาอังกฤษโดยเนนการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ระดับมัธยมศกึษา จังหวัดชัยภูมิ บุคลากรทางการศกึษา สังกัดองคการ สื่อสารมากขึ้น

2. เพ่ือยกระดับความรู ความ เจาหนาที่ผูดําเนินงานและผูเขารวม บริหารสวนจังหวัด 2. ครูมีการยกระดับความรู

เขาใจภาษาอังกฤษที่ใชเปน โครงการ จํานวน 100 คน ชัยภูมิ มีความรู ความเขาใจภาษาอังกฤษที่

แนวทางสาํหรับจัดการเรียน เปาหมายเชิงคุณภาพ ความสามารถ ใชเปนแนวทางสําหรับ

การสอนและการวัดและประเมิน ครูผูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสงักัด ทางวิชาการ จัดการเรียนการสอนและ

ผลการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และวิชาชีพ การวัดและประเมินผล

มีความรูความเขาใจกรอบ CEFR การเรียนรู

ที่ใชเปนแนวทางสําหรับจัดการ

เรียนการสอนและการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1. เพ่ือสงเสริมใหครู และ เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

"กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย" บุคลากรทางการศึกษา มีการ ครูผูสอนภาษาไทย และบุคลากร ครู และบุคลากร ทางการศกึษา มีการพัฒนา

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร พัฒนาทักษะการจัดการเรียน ทางการศึกษาโรงเรียนสงักัด ทางการศกึษา ทักษะการจัดการเรียน

สวนจังหวัดชัยภูมิ การสอนภาษาไทย องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สังกัดองคการ การสอนภาษาไทย

2. เพ่ือใหครู และบุคลากรทาง จํานวน 100 คน บริหารสวนจังหวัด 2. ครู และบุคลากรทาง

การศึกษา มีความสามารถใน เปาหมายเชิงคณุภาพ ชัยภูมิ มีความรู การศกึษา มีความสามารถ

การพัฒนาศักยภาพการจัดการ ครูผูสอนภาษาไทย และบุคลากร ความสามารถ ในการพัฒนาศักยภาพ

เรียนการสอนกลุมสาระการ ทางการศกึษาศูนยพัฒนาการเรียนรู ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน

เรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และวิชาชีพ กลุมสาระการเรียนรู

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ภาษาไทย

มีความรูความสามารถในการพัฒนา

การจัดการเรียนรู
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

41 โครงการอบรม 1.เพ่ือใหครูกลุมสาระการเรียนรู เปาหมายดานปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ  1. นักเรียนสังกัด กองการศึกษาฯ

เชิงปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  - ครูกลุมสาระการเรียนรู ครู และบุคลากร อบจ.ชัยภูมิ ที่รับการพัฒนา

"กลุมสาระการเรียนรู และบุคลากรทางการศกึษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทางการศกึษา โดยการใชเทคโนโลยี

การงานอาชีพ โรงเรียนในสงักัด อบจ.ชัยภูมิ และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดองคการ สารสนเทศและการสื่อสาร

และเทคโนโลยี" ไดรับความรู มีทักษะการจัดการ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 100 คน บริหารสวนจังหวัด เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปาหมายดานคุณภาพ ชัยภูมิ มีความรู ในศตวรรษที่ 21

สวนจังหวัดชัยภูมิ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  1. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ความสามารถ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียน มีความรูทักษะและความสามารถเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียน ทางวิชาการ  - ครูกลุมสาระการเรียนรู

การสอนในศตวรรษที่ 21 การสอนในศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2.เพ่ือยกสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. คุณภาพดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

ของกลุมสาระการเรียนรู 3. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ มีทักษะในการ มีคุณภาพดานวิชาการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

42 โครงการอบรม 1.เพ่ือสงเสริมใหครู เปาหมายปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1.คณะครูมีความรู กองการศึกษาฯ

เชิงปฏิบัติการ และบุคลากรทางการศกึษา  - ครูกลุมสาระการเรียนรู ครู และบุคลากร ความเชาใจการนํา

"กลุมสาระการเรียนรู มีความรูความเขาใจการนํา สุขศึกษาและพลศกึษา ทางการศกึษา วิทยาศาสตรการกีฬาใช

สุขศึกษาและพลศกึษา" วิทยาศาสตรการกีฬาใชใน และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดองคการ ในการออกกําลังกาย

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร การออกกําลังกายการเลนกีฬา สงักัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 100 คน บริหารสวนจังหวัด การเลนกีฬาอยางถูกตอง

สวนจังหวัดชัยภูมิ อยางถูกตอง เปาหมายเชิงคณุภาพ ชัยภูมิ มีความรู 2.คณะครูมีการพัฒนา

2.เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ  - ผูบริหาร ครูและบุคลากร ความสามารถ สมรรถภาพทางกายนักกีฬา

ทางกายนักกีฬาไดอยางถูกตอง ทางการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา และบุคลากรทางการศกึษา ทางวิชาการ ไดอยางถูกตอง

3.เพ่ือมีเกณฑมาตรฐาน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ มีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ิมมากขึ้น และวิชาชีพ 3.คณะครูมีเกณฑมาตรฐาน

สําหรับใชเปนตวัชี้วัดสภาพ - ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา สําหรับใชเปนตัวชี้วัดสภาพ

รางกายของนักกีฬา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ เขาใจหลักปฏิบัตเิกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา รางกายของนักกีฬา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1. เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1. ครู บุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

"กลุมสาระการเรียนรูคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรและหุนยนต - ครูกลุมสารการเรียนรูคอมพิวเตอร ครู และบุคลากร การศึกษา โรงเรียน

และหุนยนต" โรงเรียนในสังกัด ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และหุนยนต และบุคลากรทาง ทางการศกึษา สังกัดองคการบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สังกัดองคการบริหารสวน การศึกษาสังกัดองคการบริหาร สังกัดองคการ สวนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 100 คน บริหารสวนจังหวัด มีการพัฒนาความรูดาน

2. เพ่ือใหครู บุคลากรทางการศกึษาเปาหมายเชิงคณุภาพ ชัยภูมิ มีความรู คอมพิวเตอรและหุนยนต

สังกัดองคการบริหารสวน - ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา ความสามารถ 2. ครู บุคลากรทางการศกึษา 

จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร ทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองคการบริหาร

นําความรูในการอบรมเชิง สวนจังหวัดชัยภูมิ สามารถนํา และวิชาชีพ สวนจังหวัดชัยภูมิสามารถนํา

ปฏิบัตกิารไปสูการปฏิบัติ ความรูที่ไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติ ความรูในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดกิจกรรมการเรียน ในหนาที่และจัดการเรียนการสอน ไปสูการปฏิบัติในการจัดกิจกรรม

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 1. เพ่ือเขาใจหลักการ แนว เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1. ไดเรียนรูการนําแนว กองการศึกษาฯ

"กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร" คิดการพัฒนาวิชาชีพครู - ครูผูสอนคณิตศาสตร โรงเรียน ครู และบุคลากร ทางชุมชนแหงการเรียนรู

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร และเกณฑการพัฒนาความ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ทางการศกึษา ทางวิชาชีพมารวมกันพัฒนา

สวนจังหวัดชัยภูมิ กาวหนาของวิทยฐานะ ชัยภูมิ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคการ หลักสูตรและแผนการจัดการ

2. เพ่ือเขาใจหลักการ เจาหนาที่ผูดําเนินงานและผู บริหารสวนจังหวัด เรียนรูที่ตอ[สนองตอความ

แนวคิด องคประกอบ เขารวมโครงการ จํานวน 100 คน ชัยภูมิ มีความรู ตองการของผูเรียนการจัด

สําคัญ วิธีการและแนวทาง เปาหมายเชิงคุณภาพ ความสามารถ กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม

ปฏิบัตขิองชุมชนแหงการเรียน - ครูผูสอนคณิตศาสตร โรงเรียน ทางวิชาการ การเรียนรูของผูเรียนที่มีความ

รูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด และวิชาชีพ แตกตางในความถนัด ความ

ครูที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ชัยภูมิ ที่เขารับการอบรมสามารถ สามารถและความสนใจ

3. เพ่ือสามารถนําวิธีการและ นําวิธีการและแนวทางปฏิบัติ 2. ผูสอนสามารถนําแนวทาง

แนวทางปฏิบัติของชุมชน ของชุมชนแหงการเรียนรูทาง ชุมชนแหงการเรียนรูทาง

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ วิชาชีพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพเพ่ือพัฒนา วิชาชีพมาบูรณาการและพัฒนา

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพครูที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือใชในการบริหารจัดการชั้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูเรียนนํามาวางแผนการกาวสูวิทยฐานะ เรียนและรวมกันพัฒนาระบบ

มาปฏิบัตใินการทํางานใน และปฏิบัติในการทํางานในสถานศึกษา ดูแลชวยหลือผูเรียนเพ่ือให

สถานศกึษา เกิดการเรียนรูอยางแทจริง

3. ไดเรียนรูจากกันเก่ียวกับวิธีการ

แนวทางที่ปฏิบัติในการแกปญหา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

4. ไดประสบการณความรูที่เก่ียวของ

กับการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ

และไดนําความรูจากการแบงปน

แลกเปลี่ยนมากําหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติงานปรับปรุงคุณภาพ

การสอนและการเรียนรูของผูเรียน

อยางตอเนื่อง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

45 โครงการอบรม 1.เพ่ือใชทักษะการคดิเชิง เปาหมายเชิงปริมาณ - - 100,000     100,000       100,000     รอยละ 80 ของ 1.ครู บุคลากรกลุม กองการศึกษาฯ

เชิงปฏิบัติการ คาํนวณในการคิดวิเคราะห  - ผูบริหาร คณะครูและบุคลากร ครู และบุคลากร สาระวิทยาศาสตรโรงเรียน

"กลุมสาระการเรียนรู แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและ ทางการศกึษา กลุมสาระวิทยาศาสตร ทางการศกึษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

วิทยาศาสตร" เปนระบบ โรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ เขารวมกิจกรรม สังกัดองคการ มีทักษะการสอนคิด

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร 2.เพ่ือใหบุคลากรกลุมสาระ จํานวน 100 คน บริหารสวนจังหวัด เชิงคาํนวณในการคิด

สวนจังหวัดชัยภูมิ วิทยาศาสตรโรงเรียนสังกัด เปาหมายเชิงคุณภาพ ชัยภูมิ มีความรู วิเคราะหแกปญหาอยาง

อบจ.ชัยภูมิ สามารถจัดการ  - คณะครูและบุคลากร ความสามารถ เปนขั้นตอนและเปนระบบ

เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ ทางการศกึษา กลุมสาระวิทยาศาสตร ทางวิชาการ 2.ครู บุคลากรกลุมสาระ

ในการคนหาขอมูลหรือ โรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ และวิชาชีพ วิทยาศาสตรโรงเรียน

สารสนเทศ ประเมิน จัดการ มีความรูและสามารถจัดการ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

วิเคราะหสังเคราะห และนํา เรียนรูในสาระเทคโนโลยีได สามารถจัดการเรียนรู

สารสนเทศไปใชในการแกปญหา เพ่ือใหนักเรียนสามารถ

ประยุกตใชความรู

ดานวิทยาศาสตรใหเกิด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

3.เพ่ือใหบุคลากรกลุมสาระ ประโยชนในชีวิตจริง 

วิทยาศาสตรโรงเรียนสังกัด การทํางานรวมกัน

อบจ.ชัยภูมิ สามารถจัดการ อยางสรางสรรคเพ่ือประโยชน

เรียนรูเพ่ือใหนักเรียนสามารถ ตอตนเองหรือสังคม

ประยุกตใชความรูดานวิทยา

การคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารในการแกปญหา

ในชีวิตจริง การทํางานรวมกัน

อยางสรางสรรคเพื่อประโยชน

ตอตนเองหรือสังคม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

46 โครงการสงเสริมสนับสนุนคา 1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพ เปาหมายเชิงคุณภาพ - - 7,492,140   7,492,140    7,492,140   โรงเรียนใน 1. สถานศกึษา กองการศึกษาฯ

ใชจายในการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาการจัดการ - โรงเรียนจัดการศึกษาอยาง สังกัดไดรับการ ไดรับการพัฒนา

(คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภาพ ไดรับการยอมรับจากผูปกครอง จัดสรรคาบริการ เต็มศักยภาพ ตาม

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และชุมชน สื่อสารและ นโยบายนายกองค

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหผูบริหาร ครูและนักเรียน เปาหมายเชิงปริมาณ โทรคมนาคม การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ทุกคน ไดรับการบริการทาง - สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 26 2. ผูบริหาร ครูและนักเรียน

ระบบอินเตอรเน็ต ในการสบืคน ใหกับโรงเรียนในสงักัดองคการ โรงเรียน ทุกคน ไดรับการบริการทาง

ขอมูล บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ระบบอินเตอรเน็ต

จํานวน 26 โรงเรียนโดยจัดสรร ในการสืบคนขอมูลตางๆ

เปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือใชในกระบวนการจัดการเรียน

(คาบริการระบบอินเตอรเน็ตโรงเรียน การสอน และทางการศึกษา

ในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

47 โครงการฝกอบรม 1.เพ่ือฝกอบรมผูบังคบับัญชา เปาหมายเชิงปริมาณ - - 400,000     400,000       400,000     จํานวนผูบังคบั 1.ผูผานการฝกอบรม กองการศึกษาฯ

หลักสูตรวิชาผูกํากับ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ไดปฏิบัติ  - ผูบังคบับัญชาลูกเสือ บัญชาลูกเสือ มีความรู ความเขาใจ

ลูกเสือสามัญรุนใหญ หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ โรงเรียนในสงักัด เขาผานการฝก บทบาทหนาที่ของผูกํากับ

ขั้นความรูชั้นสงู (A.T.C.) นําไปสูการพัฒนานําเสนอ จํานวน 120 คน อบรมไมนอยกวา ลูกเสือสามัญรุนใหญ

ผลงานดานลูกเสือที่สูงข้ึน เปาหมายเชิงคุณภาพ รอยละ 70 ดียิ่งขึ้นสามารถพัฒนาการ

2.เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ  - ผูบังคบับัญชาลูกเสือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สามัญรุนใหญ มีความรู ที่ผานการฝกอบรม มีทักษะ ไดอยางมีคณุภาพ

ความเขาใจในจุดหมาย ความรู ความเขาใจในบทบาท 2.ผูผานการฝกอบรม

วัตถุประสงคเพ่ือใหบรรลุ หนาที่ สามารถนําความรู สามารถนําความรูไปพัฒนา

เปาหมายตามอุดมการณ ไปฝกอบรมกิจการลูกเสือของ ตนเองใหมีวุฒิที่สูงขึ้น และ

ของคณะลูกเสือแหงชาติ ตนไดอยางถูกตอง สงผลให ไปฝกอบรมลูกเสือในโรงเรียน

3.เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ กิจการลูกเสือโรงเรียนในสงักัด ของตนเองไดอยางมีคณุภาพ

สามัญรุนใหญ ทําหนาที่เปน มีคุณภาพยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผูบริหารงานในกองลูกเสือ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนว 3.ผูที่ผานการฝกอบรม 

นโยบายของลูกเสือโลก และ ไดแลกเปลี่ยน ความรู

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ประสบการณ ทักษะในการ

และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ฝกอบรม ซึ่งเปนการพัฒนา

ศักยภาพผูบังคบับัญชาลูกเสือ

48 โครงการอบรมพัฒนาครูและ 1. เพ่ือจัดอบรมพัฒนาครู เปาหมายเชิงคุณภาพ - - 200,000     200,000       200,000     อบจ.ชย.มีเครื่องมือ ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษากอน และบุคากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา สําหรับใชในการวัด การศึกษา มีความรูความ

แตงต้ังใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหมีความรูความเขาใจ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ และประเมินผล เขาใจในเหลักเกณฑและ

สูงขึ้นของสถานศึกษาใน เกี่ยวกับหลักเกณฑและ หลักเกณฑและเงื่อนไขการ ตรงตามมาตรฐาน เงื่อนไขการประเมินผลงาน

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ เงื่อนไขการประเมินผลงาน ประเมินผลงาน สามารถเขียน และตัวชี้วัด เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เพ่ือใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ คาํขอและเขียนรายงานการเสนอ ครูชํานาญการสามารถเขียน

สูงขึ้น ขอไดถูกตอง ครบถวน และ คาํขอและเขียนรายงาน

2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร สมบูรณ ตามมาตรฐานตําแหนง การเสนอขอตามกําหนด

ทางการศกึษา ใหมีศักยภาพ และสมรรถนะทางวิชาชีพครู และขยายผลตอผูที่
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ทั้งทางดานความรูและ เปาเชิงปริมาณ เกี่ยวของไดถูกตอง

ประสบการณในวิชาชีพตาม ครูและบุคลากรทางการศกึษา ครบถวนและสมบูรณ

มาตรฐานตําแหนงและ สถานศกึษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

สมรรถนะทางวิชาชีพครู พรอมเจาหนาที่ จํานวน 160 คน

เขารับการอบรมพัฒนาความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการประเมินผลงาน

เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะ

สูงขึ้น ตามมาตฐานตําแหนง

และสมรรถนะทางวิชาชีพครู

รวม 2 วัน 1 คืน ดังนี้

- ครูและบคุลากรทางการศึกษา

จํานวน 150 คน

- เจาหนาที่กองการศกึษา จํานวน 10 คน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

49 โครงการพัฒนารูปแบบการ 1. เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียน เปาหมายเชิงปริมาณ - - 300,000     300,000       300,000     อบจ.ชย.มีเครื่องมือ 1. ผูเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

สอน STEM Education ใหครอบคลุม 3 กลุม ไดแก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สําหรับใชในการวัด พัฒนาเต็มศักยภาพ

สถานศกึษาในสังกัดองคการ ทักษะที่จําเปนตอการดํารง การพัฒนารูปแบบการสอน และประเมินผล และมีความสามารถใน

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ชีวิตทักษะเพ่ือทํางาน และ STEM Education สถานศกึษา ตรงตามมาตรฐาน การแขงขัน

ทักษะเฉพาะอาชีพ ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ใหแก และตัวชี้วัด 2. สถานศกึษามีกระบวนการ

2. เพ่ือยกระดับความ ครู และบุคลากรทางการศกึษา จัดกิจกรรมการเรียนรู

สามารถของครูผูสอนใน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 166 คน บูรณาการในการพัฒนา

การวางแผนและจัดการ เปาหมายเชิงคุณภาพ ตนแบบโรงเรียนสู

เรียนการสอนแบบ STEM 1. ครู และบุคลากรทางการศกึษา ความเปนเลิศ

ศึกษา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ไดรับการพัฒนา

3. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ สูมาตรฐานวิชาชีพ

เรียนรู STEM ศึกษาใน 2. สถานศกึษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

สถานศกึษาสังกัดองคการ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

50 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 1. เพ่ือจัดอบรมพัฒนา เปาหมายเชิงปริมาณ - - 500,000     500,000       500,000     อบจ.ชย.มีเครื่องมือ ผูบริหาร ครู และ กองการศึกษาฯ

และบุคลากรทางการศกึษาสู ศักยภาพครู และบุคลากร ครู และบุคลากรทางการศกึษา สําหรับใชในการวัด บุคลากรทางการศึกษา

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ทางการศกึษาสูชุมชนการ 8 กลุมสาระการเรียนรู จํานวน และประเมินผล สังกัด อบจ.ชัยภูมิ 

(Professional Learning เรียนรูทางวิชาชีพ 680 คน, ผูบริหาร จํานวน 26 คน ตรงตามมาตรฐาน สามารถสรางองคความรู

Community : PLC) (Professional Learning วิทยากร จํานวน 1 คน และ และตัวชี้วัด และนําไปปรับใชในการ

Community : PLC) เจาหนาที่ที่ดาํเนินงาน จํานวน 13 คน ศึกษา

2. เพ่ือสรางความรูความ รวมจํานวนทั้งสิ้น 720 คน

เขาใจในการรวมสรางสรรค เปาหมายเชิงคุณภาพ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ครู และบุคลากรทางการศกึษา

ใหเหมาะสมกับบริบทของ 8 กลุมสาระการเรียนรู สังกัด

โรงเรียน อบจ.ชัยภูมิ มีความรูความเขาใจ

3. เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู

ของครูและบุคลากรทางการ ทางวิชาชีพและสามารถนําองค

ศึกษาในการพัฒนาผูเรียน ความรูที่ไดไปรวมสรางสรรคชุมชน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

จนเปนวิถีปฏิบัติและ การเรียนรูทางวิชาชีพได

วัฒนธรรมขององคกรที่ยั่งยืน เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

รวม 50 โครงการ - - 201,954,500 188,990,000 202,813,833 200,238,340 198,938,340 - - -

รวมทั้งสิ้น 992,935,013                                                                          
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 475,000    - - - - โรงเรียนกวางโจน- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนกวางโจนศึกษา ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ ศึกษา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 480,000    - - - - โรงเรียนกุดน้ําใส- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนกุดน้ําใส- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ พิทยาคม มีระบบ ประสิทธิภาพ

พิทยาคม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ไฟฟาที่ดีขึ้น พรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ใชงานไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 495,000    - - - - โรงเรียนเนินสงา - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนเนินสงาวิทยา ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 497,000    - - - - โรงเรียนโนนครอ - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนโนนครอวิทยา ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 497,000    - - - - โรงเรียนเพชรวิทยา- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ คาร มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 495,000    - - - - โรงเรียนภูแลนคา - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนภูแลนคา - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยายน มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

วิทยายน และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 420,000    - - - - โรงเรียนมัธยมชัย - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนมัธยมชัย - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ มงคลรังงาม ประสิทธิภาพ

มงคลรังงาม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง มีระบบไฟฟา 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน และประชาชนที่เขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ไดรอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 470,000    - - - - โรงเรียนลุมลาํชีนิร- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนลุมลาํชี - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ มิตวิทยา มีระบบ ประสิทธิภาพ

นิรมิตวิทยา และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ไฟฟาที่ดีขึ้น พรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ใชงานไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 490,000    - - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 485,000    - - - - โรงเรียนหนองไผ- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนหนองไผวิทยา- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยานุสรณ ประสิทธิภาพ

นุสรณ และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง มีระบบไฟฟา 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน และประชาชนที่เขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ไดรอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 494,000    - - - - โรงเรียนหวยตอน- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนหวยตอน - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ พิทยาคม มีระบบ ประสิทธิภาพ

พิทยาคม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ไฟฟาที่ดีขึ้น พรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ใชงานไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 490,000     - - - โรงเรียนเกษตรสม- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนเกษตร- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ บูรณ มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

สมบูรณวิทยาคม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 468,000     - - - โรงเรียนโคกสะอาด- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนโคกสะอาด- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

วิทยา และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 488,000     - - - โรงเรียนตรีประชา- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนตรีประชา- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ พัฒนศึกษา มีระบบ ประสทิธิภาพ

พัฒนศึกษา และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ไฟฟาที่ดีขึ้น พรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ใชงานไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

1-6/7



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 498,000     - - - โรงเรียนโนนกอก- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนโนนกอกวิทยา ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟาแสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 499,000     - - - โรงเรียนบําเหน็จ- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนบําเหน็จ - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ ณรงควิทยา มีระบบ ประสิทธิภาพ

ณรงควิทยาคม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ไฟฟาที่ดีขึ้น พรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ใชงานไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 420,000     - - - โรงเรียนบานหัน - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนบานหันวิทยา ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 437,000     - - - โรงเรียนบานเด่ือ - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนบานเด่ือ - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยาคม มีระบบ ประสิทธิภาพ

วิทยาคม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ไฟฟาที่ดีขึ้น พรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ใชงานไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 465,000     - - - โรงเรียนบานเปา - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนบานเปาวิทยา ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 486,000     - - - โรงเรียนโปงนก - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนโปงนกประชา- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ ประชาสามัคคี ประสทิธิภาพ

สามัคคี และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง มีระบบไฟฟา 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน และประชาชนที่เขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ไดรอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 440,000     - - - โรงเรียนมัธยมบาน- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนมัธยมบานแกง- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ แกงวิทยา มีระบบ ประสิทธิภาพ

วิทยา และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ไฟฟาที่ดีขึ้น พรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ใชงานไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 430,000     - - - โรงเรียนมัธยมหนอง- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนมัธยมหนอง- ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ ศาลา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

ศาลา และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 456,000     - - - โรงเรียนสระพัง - 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนสระพัง - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยาคม มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

วิทยาคม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 477,000     - - - โรงเรียนหนองขาม- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนหนองขาม - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยา มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

วิทยา และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 446,000     - - - โรงเรียนหนองสังข- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนหนองสังข - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยายน มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

วิทยายน และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา - 430,000     - - - โรงเรียนหวยยาง- 1. การใชงานไฟฟามี กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนหวยยาง - ภายในโรงเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยาคม มีระบบไฟฟา ประสิทธิภาพ

วิทยาคม และเหมาะสมตอการใชงาน งานเดินสายไฟฟา และงานไฟฟา แสงสวาง ที่ดีข้ึน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพื่อใหการใชงานระบบ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ไดรอยละ 80 และประชาชนท่ีเขามา

ไฟฟามีประสิทธิภาพและ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

ประหยัดคาไฟฟา N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

27 โครงการโรงเรียนปลอดภัย 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนกวางโจน- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ศึกษา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนกวางโจนศึกษา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.263936 , E = 102.200361
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

28 โครงการโรงเรียนปลอดภัย 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนเกษตรสม- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย บูรณ มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ - ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

วิทยาคม ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.298279 , E = 101.934231
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

29 โครงการโรงเรียนปลอดภัย 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนกุดน้ําใส- 1. ลดภาระคาไฟฟา กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย พิทยาคม มีระบบ ของโรงเรียนจากการใช

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ ไฟฟาสองสวางจาก ระบบไฟฟาสองสวางจาก

โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ ใชงานไดรอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.548807 , E = 101.812758

1-6/16



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

30 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนโคกสะอาด- 1. ลดภาระคาไฟฟา กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยา มีระบบไฟฟา ของโรงเรียนจากการใช

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ระบบไฟฟาสองสวาง

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได จากพลังงานแสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.482945 , E = 102.081559

1-6/17



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนตรีประชา- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย พัฒนศึกษา มีระบบ โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ ไฟฟาสองสวางจาก ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลงังานแสงอาทิตย แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ ใชงานไดรอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.499632 , E = 101.436548

1-6/18



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนเนินสงา - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนเนินสงาวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.564749 , E = 101.999537

1-6/19



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

33 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนโนนกอก- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนโนนกอกวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.179762 , E = 101.924807

1-6/20



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

34 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนโนนครอ - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนโนนครอวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.521983 , E = 101.774610
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

35 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนบําเหน็จ- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ณรงควิทยาคม โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ มีระบบไฟฟา ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนบําเหน็จณรงค - ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน สองสวางจาก แสงอาทิตย

วิทยาคม ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ พลังงานแสงอาทิตย 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ใชงานไดรอยละ 80 ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.503889 , E = 101.689144
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

36 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนบานหัน - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนบานหันวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.299811 , E = 102.023621
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

37 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนบานเด่ือ - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยาคม มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.114260 , E = 101.887856
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

38 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนบานเปา - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนบานเปาวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.176762 , E = 101.924807
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนโปงนก - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ประชาสามัคคี โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ มีระบบไฟฟา ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงาน แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ แสงอาทิตยใชงานได 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต รอยละ 80 ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.762887 , E = 101.557568

1-6/26



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

40 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนเพชรวิทยา- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย คาร มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.343013 , E = 102.275289

1-6/27



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

41 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนภูแลนคา - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยายน มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.887030 , E = 101.793722

1-6/28



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

42 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนมัธยมชัย - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย มงคลรังงาม โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ มีระบบไฟฟา ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงาน แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ แสงอาทิตยใชงานได 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต รอยละ 80 ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.489560 , E = 101.954893

1-6/29



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

43 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนมัธยมบาน- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย แกงวิทยา มีระบบ โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ ไฟฟา สองสวางจาก ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลงังานแสงอาทิตย แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ ใชงานไดรอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.180872 , E = 102.324274

1-6/30



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

44 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนมัธยมหนอง- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ศาลา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.236334 , E = 102.289504

1-6/31



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

45 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนลุมลาํชีนิร- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย มิตวิทยา มีระบบ โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ ไฟฟาสองสวางจาก ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนลุมลาํชีนิรมิตวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ ใชงานไดรอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

พิกัด ชุมชนที่สนใจได

N = 15.707543 , E = 101.937563

1-6/32



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

46 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

พิกัด ชุมชนที่สนใจได

N = 15.851195 , E = 102.065630

1-6/33



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

47 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนสระพัง - 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยาคม มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.392705 , E = 102.399128

1-6/34



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

48 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนหนองขาม- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยา มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนหนองขามวิทยา ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.163002 , E = 102.183223

1-6/35



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

49 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนหนองสังข- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยายน มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนหนองสังขวิทยายน ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.263895 , E = 102.365811

1-6/36



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

50 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนหนองไผ- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยานุสรณ โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ มีระบบไฟฟา ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงาน แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ แสงอาทิตยใชงานได 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต รอยละ 80 ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.720124 , E = 102.095740

1-6/37



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

51 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนหวยตอน- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย พิทยาคม มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 15.883026 , E = 101.935689
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

52 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาสอง ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - 487,500     - - - โรงเรียนหวยยาง- 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

ดวยระบบไฟฟาสองสวาง สวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย วิทยาคม มีระบบไฟฟา โรงเรียนจากการใชระบบ

จากพลังงานแสงอาทิตย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ดําเนินการ สองสวางจากพลังงาน ไฟฟาสองสวางจากพลังงาน

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม ชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน ติดต้ังโคมไฟแสงสวางพลังงาน แสงอาทิตยใชงานได แสงอาทิตย

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนควบคุมการทํางานดวยระบบ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศึกษา

ตลอดจนผูที่สัญจรไปมาใน บลูทูธ หลอด LED 20 วัตต ที่สงเสริมการใชพลังงาน

โรงเรียน จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ ทดแทน สามารถขยายผล

(รายละเอียดตามประมาณราคา สูโรงเรียนอื่น ๆ และ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชนที่สนใจได

พิกัด

N = 16.549867 , E = 101.867425
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

53 โครงการติดตั้งไฟสองสวาง 1. เพื่อติดตั้งไฟแสงสวาง ตดิตั้งโคมไฟแอลอีดี ขนาด 50 วัตต - 5,495,000 - - - สนามกีฬากลาง 1. ประชาชนที่มาใช กองการศึกษาฯ

โซลาเซลล สนามกีฬากลาง โซลาเซลล ภายในสนามกีฬา พรอมแผงโซลาเซลลพลังงานแสง อบจ.ชัยภูมิ มีระบบ บริการภายในสนาม

องคการบริหารสวนจังหวัด กลางฯ อาทิตย และเสาไฟความสูงไมนอย ไฟฟาสองสวางจาก กีฬากลางฯเกิดความ

ชัยภูมิ 2. เพื่อรักษาความปลอดภัย กวา 7 เมตร จํานวน 70 ชุด พลังงานแสง ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

ใหกับเด็ก เยาวชน และ พรอมอุปกรณ อาทิตย ใชงานได 2. ลดปญหาการกอ

ประชาชน ที่มาใชบริการ (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 อาชญากรรมในบริเวณ

ภายในสนามกีฬากลางฯ และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) พื้นที่ใกลเคียง

พิกัด

N = 15.482799 , E = 102.11639
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

54 โครงการไฟฟาแสงสวาง 1.เพื่อชวยใหประชาชนพื้นที่ 1.ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางเสาไฟ - 4,293,049  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ประชาชนที่ใชบริการ กองชาง

HIGH MAST บริเวณ จังหวัดชัยภูมิท่ีมาใชบริการ (High Mast) จํานวน  4 ตนสูง ประชาชนในเขต สนามกีฬากลาง ไดรับ

สนามกีฬากลางจังหวัด สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 20 เมตร ชนิดลายลอนลูกฟูก  9 ลอน พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แสงสวางเพียงพอ

ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง ชวงเวลาค่ําคืน ไดรับแสงสวาง พรอมอุปกรณ แบบ 3 ทอน ท่ีมาใชบริการสนาม 2. สนามมีความพรอมใน

จ.ชัยภูมิ 2.เพื่อใหสนามกีฬากลางเปน 2. โคมไฟ Floodlight LED กีฬาจังหวัดชัยภูมิ การแขงขันกีฬาทั้งระดับ

สถานที่ใชจัดการแขงขันกีฬา 200 W 6 โคม ตอเสา 1 ตน จังหวัดชัยภูมิและ จังหวัดและระดับประเทศ

แตละประเภท  ทั้งกีฬาระดับ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ รองรับการจัดการ ไดรับความสะดวกในการ

จังหวัด  กีฬาระดับประเทศ จากกองชางองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ แขงขันกีฬาทั้งระดับ แขงขันทั้งกลางวันและ

และสามารถรองรับการจัด พิกัด (1) N:15.8087711111111 - E:102.0219955555555 ระดับจังหวัดและ กลางคืน

แขงขันกีฬาทั้งกลางวันและ พิกัด (2) N:15.8065655555555 - E:102.0210199999999 ระดับประเทศไดรับ

กลางคืน พิกัด (3) N:15.8069755555555 - E:102.0201911111111 ความสะดวกในการ

พิกัด (4) N:15.8088399999999 - E:102.0206266666666 แขงขันในเวลากลางคืน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

55 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งแผงเซลลแสง ติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อ - 4,980,000   - - - โรงเรียนในสังกัด 1. โรงเรียนมีศูนยเรียนรู กองการศึกษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา ผลติพลังงานไฟฟา แบบ อบจ. ชัยภูมิ มี ดานพลังงานทดแทนที่

(แบบผิวดิน) สถานศึกษา แบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนพ้ืนดิน ใหกับสถานศึกษา แผงเซลลแสง ครู นักเรียน ผูปกครอง

ในสังกัดองคการบริหารสวน- 2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ ตนแบบสังกัดองคการบริหารสวน- อาทิตยที่ได และผูสนใจ สามารถใช

จังหวัดชัยภูมิ นักเรียน ดานพลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 10 โรงเรียนๆ มาตรฐานและผลิต เปนแหลงเรียนรูและ

อยางมีศักยภาพ ละ 1 ชุด ๆ ละ 498,000 บาท พลังงานไฟฟา นอมนําเอาศาสตรพระ

3. เพื่อเปนตนแบบในการนํา ประกอบดวย ไดรอยละ 80 ราชามาใชอยางเปน

เอาพลังงานทดแทนมาใชใน 1. แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Poly Crystalline Silicon รูปธรรมอยางยั่งยืน

ชีวิตจริงไดอยางเปนรูปธรรม ขนาด 250 วัตต จํานวน 10 แผง 2. นักเรียนและครูมีความ

4. เพื่อสงเสริมการเรียนรู 2. เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ํา (Submersible Pump) รูความเขาใจ เห็นความ

ศาสตรพระราชาดานพลังงาน จํานวน 1 ชุด สําคัญของวิกฤติพลังงาน

ทดแทนอยางเปนรูปธรรม 3. ตูควบคุมการทํางานชนิดไฟฟากระแสตรง (DC Controller) จํานวน 1 เครื่อง ชาติและสามารถนํา

4. ชุดควบคุมการทํางานระหวางไฟฟากระแสสลับและไฟฟากระแสตรง พลังงานทดแทนมาใชใน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

จํานวน 1 ชุด ชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

5. กลองควบคุมระบบตัดตอแรงดนัไฟฟาแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 ชุด และมีความภาคภูมิใจ

6. ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยและอุปกรณการติดตั้ง จํานวน 1 งาน 3. ลดภาระคาไฟฟาของ

7. งานติดต้ังโครงเหล็กพรอมฐานรากรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 งาน โรงเรียนจากการใชระบบ

8. ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ขนาดความจุไมนอยกวา 20 ลบ.ม. จํานวน 1 งาน ผลิตไฟฟาดวยพลังงาน

9. ฐานรากถัง 6.00x3.00x0.2 เมตร จํานวน 1 งาน แสงอาทิตยแบบผิวดิน

10. ทอ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 งาน 4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษา

(รายละเอียดตามแบบ อบจ. ชัยภูมิ) ตนแบบดานพลังงานทดแทน

รายชื่อโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรร สามารถขยายผลสูโรงเรียน

1. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 อื่น ๆ ภายในชุมชนได

2. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

3. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

4. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

5. โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม

6. โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม

7. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

8. โรงเรียนบานหันวิทยา

9. โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม

10. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

56 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดตั้งแผงเซลลแสง ติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อ - 4,950,000   - - - โรงเรียนในสังกัด 1. โรงเรียนมีศูนยการ กองการศึกษาฯ

ดวยพลังแสงอาทิตย อาทิตยผลิตพลังงานไฟฟา ผลิตพลังงานไฟฟา แบบติดตั้ง อบจ.ชัยภูมิ มีแผง เรียนรูดานพลังงาน

(แบบลอยน้ํา) สถานศึกษาใน แบบติดตั้งลอยน้ํา ลอยน้ํา ใหกับสถานศึกษาตนแบบ เซลลแสงอาทิตย ทดแทนที่ครู นักเรียน

สังกัดองคการบริหารสวน- 2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด- ที่ไดมาตรฐานและ ผูปกครอง และผูสนใจ

จังหวัดชัยภูมิ นักเรียน ดานพลังงานทดแทน ชัยภูมิ จํานวน 10 โรงเรียน ๆ ผลิตพลังงานไฟฟา สามารถใชเปนแหลง

อยางมีศักยภาพ ละ 1 ชุด ๆ ละ 495,000 บาท ไดรอยละ 80 เรียนรูและนอมนําเอา

3. เพื่อเปนตนแบบในการนํา ประกอบดวย ศาสตรพระราชามาใช
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เอาพลังงานทดแทนมาใชใน 1. แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 300 วัตต จํานวน 10 แผง อยางเปนรูปธรรมอยาง

ชีวิตจริงไดอยางเปนรูปธรรม 2. ทุนลอยยึดแผงเซลลแสงอาทิตย พรอมทุนทางเดิน ยั่งยืน

4. เพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานขาง จํานวน 1 ชุด 2. นักเรียนและครูมีความ

ศาสตรพระราชาดานพลังงาน 3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟาชนิดเชื่อมตอขนาน รูความเขาใจ เห็นความ

ทดแทนอยางเปนรูปธรรม สายสง ขนาด 3,000 วัตต สําคัญของวิกฤติพลังงาน

4. ชุดกลองตัดตอไฟฟา สําหรับ 1 MPPT จํานวน 1 ชุด ชาติ และสามารถนํา

5. งานสายไฟกระแสตรงและกระแสสลับ จํานวน 1 งาน พลังงานทดแทนมาใชใน

6. งานทอรอยสายไฟ จํานวน 1 งาน ชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

7. ตู Main Distribution Board Outdoor จํานวน 1 ตู และมีความภูมิใจ

8. ระบบ Grounding จํานวน 1 งาน 3. ลดภาระคาไฟฟาของ

9. คาแรงตดิตั้งระบบ จํานวน 1 งาน โรงเรียนจากการใชระบบ

(รายละเอียดตามแบบ อบจ. ชัยภูมิ) ผลิตไฟฟาดวยพลังงาน

รายชื่อโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรร แสงอาทิตยแบบลอยน้ํา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

1. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 4. โรงเรียนที่เปนสถาน

2. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ศึกษาตนแบบดานพลังงาน

3. โรงเรียนลุมลาํชีนิรมิตวิทยา ทดแทนสามารถขยายสูโรงเรียน

4. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน อื่น ๆ ภายในชุมชนได

5. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

6. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

7. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

8. โรงเรียนบานเปาวิทยา

9. โรงเรียนโนนครอวิทยา

10. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

รวม 56 โครงการ - - 5,298,000 39,323,049 - - - - - -

รวมทั้งสิ้น 44,621,049                                                       
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเดินธรรมยาตรา 1.เพ่ือใหประชาชน เปาหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 75 ของจํานวน 1.ประชาชนเกิด กองการศึกษาฯ

ฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ เยาวชน และกลุมคน พระภิกษุ สามเณร ประชาชน ประชาชน เยาวชน ศรัทธาและมีเจตคติ

ลุมน้ําปะทาว ที่สนใจไดเรียนรู ถึงหลัก นักเรียน นักศึกษา ชมรมและ และกลุมคนที่สนใจ ที่ดีตอพระพุทธ

ธรรมและนํามาประยุกต หนวยงานตางๆ รวม 500 คน สามารถนําหลักธรรม ศาสนาตามแนว

ใชในชีวิตประจําวัน ไปประยุกตใชในชีวิต อนุรักษมากขึ้น

2.เพ่ือรณรงคเผยแพร ประจําวันและมี ผูเขารวมโครงการ

ขอมูลสถานการณดาน สวนรวมในการอนุรักษ หรือผูพบเห็น

สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนําหลักการ

สังคมและวิถีชีวิตของ และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติไปปรับใชใน

ชุมชนลุมน้ําปะทาว การดําเนินชีวิตได

3.เพ่ือใหเกิดการเรียนรู 2.ประชาชน คณะของ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ พระสงฆและคณะธุดงค

ทรัพยากรธรรมชาติใน หมูใหญไดแลกเปลี่ยน

งบประมาณ
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ทองถ่ินลุมน้ําลําปะทาวอันจะ แนวทางการอนุรักษ

นําไปสูแนวทางในการพัฒนา และการแกปญหาตางๆ

ที่ยั่งยืนตอไป อันเปนสิ่งที่จะ

4.เพ่ือใหเกิดการประสาน ตองเรียนแกไข

ความรวมมือกับทุกภาคสวน 3.เปนการสืบทอด

องคกรหนวยงานที่เก่ียวของ ตออายุพระพุทธ

ในการหาแนวทางการ ศาสนาใหยาวนาน

อนุรักษ ฟนฟูสภาพแวดลอม และเขาถึงประชาชน

ของพ้ืนที่ลุมน้ําลาํปะทาว ไดดีย่ิงข้ึน

และการใชประโยชนจาก

แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ

ในเขตพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิตอไปในอนาคต

1-8/2



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

5.เพ่ือเปดโอกาสสราง

สรรคกิจกรรมที่ดีที่จะ

เกิดในสังคม จากการ

สรางสิ่งแวดลอมใหดี

ไดดวยตัวเรา

2 โครงการสงเสริมและ 1) เพ่ือจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - รอยละของผูบริหาร ผูบริหาร ขาราชการ  กองการศึกษาฯ

สนับสนุนวันสําคัญ วันสําคัญทางศาสนา 1)จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ขาราชการ เจาหนาที่ เจาหนาที่ ผูบริหาร

ทางศาสนา 2) เพ่ือใหมีวินัย มีความ 2) ผูบริหาร ขาราชการเจาหนาที่ ผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา คณะครู

รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะครูและนักเรียน และนักเรียนสังกัด

หลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนา และนักเรียนสังกัดองคการบริหารสวน สังกัดองคการบริหาร องคการบริหารสวน

3) เพื่อใหมีความซื่อสัตยสุจริต จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 10,000 คน สวนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

4) เพ่ือใหมีความกตัญู เปาหมายเชิงคุณภาพ มีสวนรวมในกิจกรรม มีสวนรวมในกิจกรรม

กตเวที ผูบริหาร ขาราชการ จาหนาที่ วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางศาสนา
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5) เพ่ือใหมีเมตตา กรุณา ผูบริหารสถานศึกษาคณะครู ไมนอยกวารอยละ 80

เอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ และนักเรียนสังกัดองคการบริหาร

เพ่ือสวนรวมและมีจิต สวนจังหวัดชัยภูมิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ

สาธารณะ และปฏิบัติตนตามหลักเบ้ืองตนของศาสนา

3 โครงการสงเสริม 1. เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกที่ เปาหมายเชิงปริมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 - นักเรียน ครู และ นักเรียน ครู และ กองการศึกษาฯ

อัตลักษณความเปนไทย ดีใหกับนักเรียนและเยาวชน นักเรียน ครู และบุคลากรใน บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดองคการ

(รากเหงาวัฒนธรรมไทย ในการใชผาไทย ผาพ้ืนเมือง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ในสังกัดองคการบริหาร บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

นุงซิ่น ไมนุงสั้น) 2. เพ่ือใหนักเรียนและ ชัยภูมิ จํานวน 2,000 คน สวนจังหวัดชัยภูมิ ที่เขารวมโครงการเกิดจิตสํานึก

เยาวชนไดตระหนักถึงคุณคา เปาหมายเชิงคุณภาพ รวมเปนหนึ่งเดียว ที่ดีตอผาไทยและผาพื้นเมือง

ของวันพระและแนวคิดการ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการสงเสริม 2. นักเรียน ครู และบุคลากร

อนุรักษโดยใชหลักธรรมทาง ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ อัตลักษณความเปนไทย ในสังกัดองคการบริหารสวน

พระพุทธศาสนามามีสวน มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย รอยละ 100 เห็นความสําคัญของการ

ในการดํารงชีวิต ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

3.เพ่ือสงเสริมการใชผาไทยใหแพรหลาย และเห็นคุณคาของพลังแหงความดี

และเสริมสรางรายไดใหกับผูผลิตผาพ้ืนเมือง
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4 โครงการสงเสริมงาน 1.เพ่ือสงเสิมการจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก เยาวชน 1. เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

เจาพอพญาแล และสนับสนุนอนุรักษศิลป 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ประชาชนและ ประชาชนรูคุณคาและ

วัฒนธรรมประเพณีและ และนักทองเที่ยว ในจังหวัดชัยภูมิ นักทองเที่ยว มีจิตสํานึกในการ

ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดเขารวมโครงการไมนอยกวา เขารวมกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

2. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน  10,000 คน สงเสริมงานเจาพอ ประเพณีและภูมิปญญา

และประชาชนเขาใจ 2. หนวยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด พญาแล รอยละ 100 ทองถ่ินงานเจาพอ

ประวัติศาสตรจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ เขารวมกิจกรรมทุกภาคสวน พญาแลใหคงอยูสืบไป

วัฒนธรรมประเพณีและ เปาหมายเชิงคุณภาพ 2. ประชาชนทั่วไป

ระลึกถึงคุณงามความดีของ 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน รับรูและเขาใจผลงาน

พระยาภักดีชุมพลและ และนักทองเที่ยวรวมสืบทอด การพัฒนาดานตางๆ

ภาคภูมิใจในจังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ขององคการบริหาร

3. เพ่ือเปนการ ของจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธเผยแพร
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ผลงานขององคการบริหาร 2. เด็ก เยาวชน ประชาชน และ 3.ชาวชัยภูมิภาคภูมิใจใน

สวนจังหวัดชัยภูมิในรอบป นักทองเที่ยวไดรับความรู จังหวัดชัยภูมิและรําลึก

ที่ผานมา เก่ียวกับประวัติศาสตรของ ถึงคุณงามความดีและเกียรติ

จังหวัดชัยภูมิ ประวัติเจาพอพญาแล

5 โครงการสงเสริม 1.เพ่ือสงเสริมใหครูบุคลากร เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครู บุคลากรทางการ ครู บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

คุณธรรม จริยธรรม ทางการศึกษาและนักเรยีนมี ครู บุคลากรทางการศึกษา . ศึกษา และนักเรียน ศึกษา และนักเรียน

ครู บุคลากรทางการ คุณธรรมจริยธรรมและสามารถ และนักเรียนมีความสนใจและ เขารวมโครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม

ศึกษา และนักเรียน ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ตองการสงเสริมและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80 สามารถดําเนินชีวิต

สังกัดองคการบริหาร 2.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาให คุณธรรมจริยธรรม ไมนอยกวา 3,000 คน ไดอยางมีความสุข

สวนจังหวัดชัยภูมิ ครู บุคลากรทางการศึกษา เปาหมายเชิงคุณภาพ

และนักเรยีน มีทัศนคติที่ดีตอ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

การเรียนการทํางาน เกิด และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะในการเรียนหรือทํางาน สามารถแกปญหาชีวิตโดยนําธรรมะ 
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อยางมีความสุขพัฒนา มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ศักยภาพในการเรียนหรือ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะ

ทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

6 โครงการสงเสริมงาน 1. เพ่ือเปนการสืบสาน เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. จัดการประกวด 1. ผูเขารวมงาน กองการศึกษาฯ

ประเพณีบุญเดือน 6 จารีตประเพณี และ 1. เยาวชนและประชาชน บายศรี ไดเห็นความสําคัญ

วัฒธรรมอันดีงามของ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 2. สนับสนุนเงนิรางวัล และรวมสืบสาน

ประเพณีบุญเดือน 6 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การประกวดบายศรี จารีตประเพณี และ

2. สงเสริมการประกวด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรมอันดีงามของ

บายศรีเพื่ออนุรักษประเพณี และพ้ืนที่จังหวัดใกลเคียง ประเพณีบุญเดือน 6

3. เพ่ือใหชาวจังหวัด จํานวน 10,000 คน 2. ชาวจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ องคกรภาครัฐ 2. ขาราชการ พนักงาน หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนไดจัดกิจกรรม และลูกจาง องคการบริหาร และเอกชนไดระลึก

ระลึกถึงคุณงามความดี สวนจังหวัดชัยภูมิ 400 คน ถึงคุณงามความดี
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ของเจาพอพญาแลที่ไดเปน เปาหมายเชิงคุณภาพ ของเจาพอพญาแล

ผูตั้งเมืองคนแรกของจังหวัด 1. ผูเขารวมโครงการทราบถึง 3. ขาราชการและ

ชัยภูมิ ประวัติความเปนมา และระลึก พนักงานขององคการ

4. เพ่ือใหขาราชการ ถึงคุณงามความดีของทานเจาพอพญาแล บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

พนักงาน ขององคการ 2. ผูเขารวมโครงการไดสืบสาน ไดสรางความสัมพันธ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม อันดีกับชุมชนในทองถ่ิน

ไดเขารวมประเพณีและสราง

ความสัมพันธอันดีกับชุมชนในทองถ่ิน

7 โครงการจัดทําทะเบียน 1.เพ่ือจัดทําทะเบียนปราชญ เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000  250,000  150,000  300,000  250,000   โรงเรยีนในสังกัด อบจ. 1. ปราชญชาวบาน กองการศึกษา

ปราชญชาวบาน ชาวบาน ชุมชนในทองถ่ิน 1. โรงเรยีนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ชัยภูมิมีทะเบียนปราชญ ชุมชนในทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิใหเปนหมวดหมู มีทะเบียนปราชญชาวบาน อําเภอละ ชาวบาน เด็กเยาวชนและ ไดรับการอนุรักษสืบสานตอไป

 2.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  1 แหลง รวมแลวไมนอยกวา 16 แหลง ประชาชนในจังหวัด  2. เด็ก เยาวชน และ

และประชาชน ในทองถ่ิน เปาหมายเชิงคุณภาพ ชัยภูมิที่เขารวม ประชาชนในทองถ่ิน
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จังหวัดชัยภูมิไดเรียนรูจาก 1. โรงเรยีนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการไมนอยกวา จังหวัดชัยภูมิไดเรียนรู

ปราชญชาวบานในทองถ่ิน มีทะเบียนปราชญชาวบานที่มีคุณภาพ รอยละ 80 จากปราชญชาวบาน

ตนเอง ไดมาตรฐานและปรากฏแกสาธารณะชน ในทองถ่ินตนเอง

3.เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน 3. ปราชญชาวบาน ชุมชน

ปราชญชาวบาน ชุมชนใน ในทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิมีแหลงเรียนรู ในทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิเปนที่

ทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ ใหเปน จากปราชญชาวบาน ในทองถ่ินตนเอง ปรากฏแกสาธารณะชน

ที่ปรากฏแกสาธารณะชน ไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และพรอมใหบริการความรู

8 โครงการ Chaiyaphum's 1. เพ่ือเปนการเทิด เปาหมายเชิงปริมาณ 200,000  200,000  200,000  200,000  - 1. มีผูเขาประกวดเด็ก 1.ประชาชนทุกเพศ กองการศึกษาฯ

Got Talent เทิดพระเกียรติ พระเกียรติสมเด็จ 1. ผูเขาประกวดเด็ก เยาวชน และ  เยาวชน และ ทุกวัยนักเรียนนิสิต

มหาราชินี พระนางเจาพระบรม ประชาชน ไมนอยกวา 200 คน ประชาชนเขารวม นักศึกษา ไดแสดง

ราชินีนาถ ทรงเจริญ 2. นักเรียนในสังกัดองคการ ไมนอยกวา รอยละ 80 ความสามารถใน

พระชนมพรรษาครบ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 150 คน 2. นักเรยีนในสังกัด กิจกรรมที่ตัวเองถนัด

84 พรรษา เด็ก เยาวชน 3. เด็ก เยาวชนและประชาชน อบจ.ชัยภูมิ และใชเวลาวางใหเกิด
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และประชาชน รวมเทิดทูน ทั่วไปชาวชัยภูมิที่มีความสนใจ เขารวมไมนอยกวา ประโยชนหางไกลยาเสพติด

สถาบันพระมหากษัตริย ในการประกวดในโครงการ รอยละ 80 2.ผูเขารวมการแขงขันได

2. เพ่ือเปดโอกาสใหกับ Chaiyaphum Got Talent's มีประสบการณและนํา

ประชาชนทุกเพศทุกวัย เปาหมายเชิงคุณภาพ ประสบการณไปใชใน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 1. เด็ก เยาวชน และ การแขงขันระดับประเทศ

ผูที่มีความสามารถหรือ ประชาชนทั่วไป มีรายได สามารถนําไป

มีพรสวรรคในดานตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ประกอบอาชีพได

ไดแสดงความสามารถ ประทับใจ เกิดความสนุกสนาน 3. เด็ก เยาวชนและ

ในกิจกรรมที่ตัวเองถนัดและ รื่นเริง และมีสํานึกที่ดีในการอนุรักษ ประชาชน ไดแลกเปลี่ยน

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน คุณคาศิลปะการแสดงในรูปแบบ ความรู ความคิดเห็น

หางไกลยาเสพติด ตางๆ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปดมุมมองในสิ่งใหมๆ

3. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ตลอดจนปลูกฝงความสามัคคี 4. เด็ก เยาวชนและ

และประชาชน ที่มีความ ใหกับสังคม ประชาชน ไดเทิดทูน
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รูความสามารถทางดาน 2. ผูเขารวมโครงการมีความรู สถาบันพระมหากษัตริย

ตางๆ มีแรงผลักดันในการ และประสบการณในการทํากิจกรรม

พัฒนาฝมือของตัวเองมากขึ้น รวมกับผูอ่ืน เห็นคุณคาในตนเอง

และมีทักษะในการใชชีวิตในการ

หางไกลยาเสพติด

9 โครงการจัดกิจกรรม 1.เพ่ือสนับสนุนการจัด เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 - เด็กในเขตจังหวัดชัยภูมิ 1.เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

วันเด็กแหงชาติ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เด็กในจังหวัดชัยภูมิเขารวม เขารวมกิจกรรม โอกาสและกลาแสดง

2.เพ่ือสงเสริมเด็ก กิจกรรมวันเด็ก จํานวน 5,000 คน ไมนอยกวารอยละ 80 ออกในดานตางๆ

และเยาวชนไดรวม เปาหมายเชิงคุณภาพ 2.เด็กและเยาวชน

กิจกรรมมีทักษะในการ เด็กและเยาวชน รอยละ 80 มีวินัย เขาใจบทบาทและ

แสวงหาความรูดวยตนเอง  มีทักษะและกลาแสดงออก หนาที่ของตนเอง

รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง

1-8/11



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

10 โครงการแขงขันกีฬา 1.เพ่ือเปนการสงเสริมให เปาหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุคลากรสังกัด อบจ. 1.มีการสรางสัมพันธ กองการศึกษา

อบจ.อีสานสัมพันธ  ผูบริหาร สมาชิกสภา ผูบริหาร คณะที่ปรึกษานายกฯ ชัยภูมิ เขารวมกิจกรรม อันดีระหวางองคการ

ขาราชการ พนักงาน สังกัด คณะทํางานที่ปรึกษานายกฯ ไมนอยกวา 250 คน บริหารสวนจังหวัด

อบจ.ชัยภูมิไดออกกําลังกาย ส.อบจ.ชัยภูมิ ผูบริหารโรงเรียน ของภาคตะวันออก

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ขาราชการบุคลากรทางการศึกษา เฉียงเหนือ

ทั้งกายและจิตใจ และพนักงานสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 2.ผูบริหาร ขาราชการ 

2.เพ่ือเปนการสงเสริมให เขารวมกิจกรรม จํานวน 250 คน พนักงาน อบจ.ชัยภูมิ

 ผูบริหาร สมาชิกสภา เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีสุขภาพรางกาย

ขาราชการ พนักงาน ผูบริหาร คณะที่ปรึกษานายกฯ ที่แข็งแรง

สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ไดมีการ คณะทํางานที่ปรึกษานายกฯ 3.ผูบริหาร ขาราชการ 

ประสานสัมพันธ และสราง ส.อบจ.ชัยภูมิ ผูบริหารโรงเรียน พนักงาน อบจ.ชัยภูมิ

ความสมัครสมานสามัคคี ขาราชการบุคลากรทางการศึกษา มีการทํางานรวมกันเปนทีม

ภายในองคกร และพนักงานสังกัด อบจ.ชัยภูมิ และมีความรักความสามัคคี
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3.เพ่ือเปนการสงเสริมให ไดออกกําลังกาย มีประสานสัมพันธ

 ผูบริหาร สมาชิกสภา และสรางความสามัคคีภายในองคกร

ขาราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

ไดมีการประสานสัมพันธกับ อบจ.

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด

11 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ 1. เพ่ือใหผูบริหาร เปาหมายเชิงปริมาณ 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 องคการบริหารสวน 1.ผูบริหาร ขาราชการ กองการศึกษา

รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ขาราชการ พนักงานจางใน องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ สงนักกีฬา พนักงานจางในสังกัด

"พหุภาคีเกมส" หนวยงานภาครัฐ ชัยภูมิ สงนักกีฬา เจาหนาที่ เจาหนาที่ผูควบคุมทีม อบจ.ชัยภูมิ มีสุขภาพ

รัฐวิสาหกิจและเอกชนของ ผูควบคุมทีม และผูฝกสอน และผูฝกสอน รางกายสมบูรณ

จังหวัดชัยภูมิ ไดออกกําลัง ครบทุกชนิดกีฬา ไมนอยกวา 300 คน แข็งแรง

กายและมีสุขภาพรางกาย เปาหมายเชิงคุณภาพ 2.ผูบริหาร ขาราชการ

แข็งแรง ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน พนักงานจางในสังกัด

2. เพ่ือสรางความสามัคคี อบจ.ชัยภูมิไดทํางานรวมกันเปนทีม อบจ.ชัยภูมิ มีการทํางาน
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ของแตละหนวยงาน สรางความรัก ความสามัคคี รวมกันเปนทีมและมีความรัก 

ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในหนวยงาน และไดสราง ความสามัคคี

3.เพ่ือใหบุคลากรในหนวย สานสัมพันธรวมกับหนวยงานอื่นๆ 3.ผูบริหาร ขาราชการ

งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานจางในสังกัด

และเอกชน จังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ไดรูจัก

3.เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ คุนเคยและสราง

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จังหวัดชัยภูมิ สัมพันธที่ดีตอหนวย

และบุคลากรสังกัด อบจ.ชย ใชเวลาวาง งานอื่น

ใหเกิดประโยชนไมมั่วสุมสิ่งที่เปนอบายมุข

และหางไกลจากยาเสพติด

12 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 1.เพ่ือเปนการสงเสริมให เปาหมายเชิงปริมาณ 225,750 225,750 225,750 225,750 225,750 อําเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ 1.ประชาชนผูสูงอายุ กองการศึกษา

 "อาวุโสคัพ" จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนผูสูงอายุ จังหวัด นักกีฬาประชาชนผูสูงอายุ สงทีมนักกีฬาเขารวม จังหวัดชัยภูมิ ใชเวลา

ชัยภูมิ หันมาออกกําลังกาย ในจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อําเภอ การแขงขันไมนอยกวา วางใหเกิดประโยชน
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เพ่ือสุขภาพที่ดี มากย่ิงข้ึน เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 10 อําเภอ มีความสามัคคีกันใน

2.เพ่ือเปนการสงเสริมให 1,000 คน หมูคณะ และมีสุขภาพ

ประชาชน ผูสูงอายุ จังหวัด เปาหมายเชิงคุณภาพ รางกายที่แข็งแรง

ชัยภูมิ สามารถพัฒนาทักษะ นักกีฬาประชาชนผูสูงอายุ 2.ประชาชนผูสูงอายุ

กีฬาเปนตัวแทนระดับจังหวัด ในจังหวัดชัยภูมิ มีน้ําใจ จังหวัดชัยภูมิ มีสวนรวม

และระดับประเทศ เปนนักกีฬา และไดแสดงออก ในการแขงขัน และได

3.เพ่ือเปนการสงเสริมให ทางทักษะชนิดกีฬาฟุตบอล แสดงออกถึงความมี

ประชาชนผูสูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ ระเบียบวินัยการมีน้ําใจ

เปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชนรุนหลัง เปนนักกีฬาอยางแทจริง

3.ประชาชนผูสูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

สามารถพัฒนาทักษะฟุตบอล 

เปนตัวแทนจังหวัดและระดับประเทศ
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13 โครงการกีฬา นันทนาการ 1.เพ่ือจัดโครงการกีฬา เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก เยาวชน ประชาชน 1.เด็ก เยาวชน และ  กองการศึกษา

เพ่ือสรางความรูรักสามัคคี นันทนาการ สรางความรูรัก จัดการแขงขันทั้งหมด ผูสูงอายุ  เขารวม ประชาชนทุกอําเภอใน

ของประชาชนในชุมชน สามัคคี ของประชาชนใน 3 ชนิดกีฬา ดังนี้ กิจกรรมไมนอยกวา จังหวัดชัยภูมิไดเขารวม

จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ -กีฬาฟุตบอลชายรุนอายุไมเกิน รอยละ 80 การแขงขันรูแพ รูชนะ

2  เพ่ือสงเสริมและปลูกฝง 18ป/ รุนประชาชนทั่วไป รูอภัยและมีน้ําใจเปน

ใหประชาชนจังหวัดชัยภูมิ และรุนอาวุโส นักกีฬาอยางแทจริง

รักในการออกกําลังกาย -กีฬาวอลเลยบอลรุนอายุ 2.เด็ก เยาวชนและประชาชน 

เลนกีฬา ดูแลสุขภาพใช ไมเกิน 18 ป/และรุนประชาชน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

เวลาวางใหเกิดประโยชน ทั่วไป (ชาย,หญิง) ปราศจากโรคภัยและ

และหางไกลจากยาเสพติด -กีฬาเปตองรุนอายุไมเกิน 18 ป/ เปนพลังสําคัญในการ

3 เพ่ือพัฒนาวงการกีฬา และ รุนประชาชนทั่วไป (ชาย,หญิง) ตอตานกับยาเสพติด

ในจังหวัดชัยภูมิ เปาหมายเชิงคุณภาพ 3.เด็ก เยาวชน 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน -เด็ก เยาวชน และประชาชน และประชาชน 
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ในจังหวัดชัยภูมิที่เขารวมแขงขันมีสุขภาพ ทุกอําเภอในจังหวัด

รางกายที่แข็งแรง มีน้ําใจเปนนักกีฬา ชัยภูมิมีทักษะกีฬา

-เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ดีข้ึน สามารถพัฒนา

ในจังหวัดชัยภูมิที่ไดเขารวม ตนเองใหเปนนักกีฬา

การแขงขัน ไดแสดงความสามารถ อาชีพตอไปได

ทางดานทักษะกีฬา และรักการออกกําลังกาย  

14 โครงการฝกอบรมและ 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากร บุคลากรไดรับการอบรมเพื่อเพิ่ม 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 บุคลากรที่เขารับ 1.บุคลากรมีความรู กองการศึกษา

พัฒนาบุคลากรดานกีฬา ใหมีความสามารถทาง ความรู ความสามารถ การอบรมไดนํา ความสามารถทาง

ดานกีฬาเพ่ิมมากขึ้น ทางดานกีฬา ความรูมาเผยแพร ดานกีฬาเพ่ิมมากขึ้น

2.เพ่ือใหบุคลากรนําความรูที่ได อยางตอเนื่อง 2.มีการพัฒนาดานกีฬาใหกับเด็ก

มาพัฒนาการกีฬาในจังหวัดชัยภูมิ เยาวชน และประชาชนอยางตอเนื่อง

3.เพ่ือใหบุคลากรไดเสริมสรางความรู 3.วงการกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 

ทางดานกีฬาอยางตอเนื่อง มีพัฒนาการที่ดีข้ึน
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

15 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 1.เพ่ือจัดสงนักเรียนเปน เปาหมายเชิงปริมาณ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นักเรียนเขารวม 1.ครูและนักเรียน กองการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ เขารวม นักเรียนในสังกัดองคการ การแขงขัน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

แหงประเทศไทย การแขงขันกีฬานักเรียน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไมนอยกวารอยละ 80  มีสุขภาพรางกาย

อปท.แหงประเทศไทย (ระดับ เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา ที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จํานวน 5,000 คน 2.กีฬาระดับนักเรียนสังกัด

2.เพ่ือจัดสงนักเรียนตัวแทน เปาหมายเชิงคุณภาพ อบจ.ชัยภูมิ เปนที่ยอมรับ

อบจ.ชัยภูมิ ที่ผานการ นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน จากชุมชน ผูปกครอง

คัดเลือกระดับภาคเขารวม จังหวัดชัยภูมิ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และบุคคลภายนอก

การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. และมีกิจกรรมกีฬาไดฝกฝน 3.ครูและนักเรียนตัวแทน

แหงประเทศไทยระดับประเทศ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อบจ.ชัยภูมิ สามารถสราง

3.เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเปน และหางไกลจากอบายมุข ทั้งปวง ชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา

ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ เขารวมการแขงขัน และ อบจ.ชัยภูมิ

กีฬานักเรียน อปท.แหงประเทศไทย
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ผ.02

16 โครงการโรงเรียนกีฬา 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เปาหมายเชิงปริมาณ 1,500,000 1,500,000  -  - - โรงเรยีนสังกัด 1.อบจ.ชัยภูมิ จัดการ กองการศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัด ดานการศึกษาและการกีฬา โรงเรยีนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ศึกษาตามหลักสูตร

ชัยภูมิ ของเด็กและเยาวชน  ไดรับการสงเสริมความเปนเลิศ ไดรับการสงเสริม การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(โรงรียนกุดน้ําใสพิทยาคม)  ในทองถ่ินตามหลักสูตรการ ทางดานกีฬา 1 แหง ความเปนเลิศ พ.ศ.2551 โดยจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เปาหมายเชิงคุณภาพ ทางดานกีฬา ศึกษาโดยเนน

โดยจัดการศึกษาในรูปแบบ 1.พัฒนากีฬาและกีฬาอาชีพสู จํานวน 1 แหง การสอนดานกีฬา

โรงเรยีนกีฬา ความเปนเลิศโดยนําวิทยาศาสตร 2.องคการบริหารสวน

2.เพ่ือพัฒนากีฬาสูความ การกีฬามาประยุกตใช จังหวัดชัยภูมิ มีความ

เปนเลิศและกีฬาอาชีพ 2.สงเสริมเด็กและเยาวชนที่มี เปนเลิศดานกีฬา

โดยการพัฒนาโดยจัดการ ความสามารถพิเศษดานกีฬา 3.เด็ก เยาวชน 

ศึกษาในรูปแบบโรงเรียนกีฬา และประชาชนในเขต

มาใชอยางแทจริง พ้ืนที่ ไดใชสนามกีฬา

ของโรงเรยีนเพื่อออก
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ผ.02

3.เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน กําลังกายและหางไกล

ที่ทีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา จากยาเสพติด

ไดรับการพัฒนาและฝกทักษะอยางเปนระบบ

17 โครงการสงเสริมความเปนเลิศ 1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนา เปาหมายเชิงปริมาณ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักกีฬาตัวแทน นักกีฬาตัวแทน กองการศึกษา

ทางดานกีฬาใหกับโรงเรียนสังกัด ทักษะดานกีฬาใหนักเรียน สนับสนุน 10 ชนิดกีฬา ดังนี้ อบจ.ชย. มีงบประมาณ อบจ.ชยไดอันดับที่ดี

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในสังกัดมุงสูความเปนเลิศ 1.ฟุตบอล, 2.ฟุตซอล, 3.วอลเลยบอล, เพ่ือเขารวมการแขงขัน ข้ึน จากการแขงขัน

ในแตละชนิดกีฬาที่ตนถนัด 4.วอลเลยบอลชายหาด, 5.กรีฑา, ในแตละรายการ กีฬานักเรียน 

2.สงเสริมกิจกรรมที่หางไกล 6.เซปกตะกรอ,7.แบดมินตัน,8.เทเบิลเทนนิส, เพ่ิมมากขึ้นและไดนํา อปท.และในรายการ

จากยาเสพติดและอบายมุข  9.เปตอง,10.หมากรุก,หมากฮอส ประสบการณที่ไดจาก ตางๆที่สงเขารวม

3.สนับสนุนใหนักเรียน เปาหมายเชิงคุณภาพ การแขงขันมาพัฒนา การแขงขัน

ไดมีเปาหมายสูงสุด นักเรียนในสังกัด อบจ.ชย. ไดรับการสงเสริม ความสามารถย่ิงข้ึนไป

ในการเลนกีฬา ความเปนเลิศทางดานกีฬาและพัฒนาขีดความ

สามารถตนเองใหมีความสําเร็จในอนาคต
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18 โครงการจัดการแขงขัน  1.เพ่ือสงเสริมกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.เด็ก เยาวชน 1. เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

กีฬาตานยาเสพติด การแขงขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน และประชาชนในจังหวัด ประชาชน หางไกล

2. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ในจังหวัดชัยภูมิ สมัครเขารวม ชัยภูมิ ใชเวลาวางในการ จากยาเสพติด

และประชาชน มีกิจกรรม การแขงขัน ไมนอยกวา 500 คน ออกกําลังกาย 2.  เด็ก เยาวชนและ

กีฬา และใชเวลาวางใน เปาหมายเชิงคุณภาพ และเลนเพ่ิมมากข้ึน ประชาชน มีสุขภาพ

การออกกําลังกาย เด็ก เยาวชน และประชาชน 2.ปญหายาเสพติด และ รางกายแข็งแรง

ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด ในจังหวัดชัยภูมิ ใหความสนใจ อาชญากรรม ในจังหวัด

และอบายมุข ในการเลนกีฬา เพ่ิมมากขึ้น ชัยภูมิ ลดนอยลง

19 โครงการเสริมสรางและพัฒนา 1. สงเสริมการจัดกิจกรรม เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000   1. โรงเรยีนในสังกัด เยาวชนของจังหวัด กองการศึกษา

ทักษะชีวิตใหกับเยาวชนจังหวัด การสอนเพศศึกษาใน 1. โรงเรยีนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ จัดการ ชัยภูมิมีทักษะชีวิตที่ดี

ชัยภูมิ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนเพศศึกษา เรียนการสอนครบ สามารถดํารงชีวิตได

2. จัดกิจกรรมปองกันแกไข ทั้ง 26 โรงเรยีน รอยละ 100 อยางมีความสุข และพัฒนา

ปญหายาเสพติด โรคเอดส 2. เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ เขารวม 2. เยาวชนที่เขารวม บานเมืองใหนาอยู

1-8/21



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

เพศ การพนัน การทะเลาะ โครงการ 20,000 คน โครงการ/กิจกรรม

วิวาท 3. จัดอบรมครู นักเรียน และเยาวชน มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น 

3. พัฒนาระบบดูแลชวย รวมทั้งผูที่เก่ียวของปละ 5 กิจกรรม ไดแก รอยละ 80

เหลือนักเรียน 3.1 กิจกรรมการสอนเพศศึกษา

4. พัฒนาบทบาทพอแม ในโรงเรียน

และครอบครัว 3.2 กิจกรรมปองกันแกไขปญหา

5. จัดพ้ืนที่สรางสรรคเพ่ือ ยาเสพติด โรคเอดส เพศ การพนัน

เยาวชน การทะเลาะวิวาท

3.3 กิจกรรมพัฒนาบทบาท

พอแมและครอบครัว

3.4 กิจกรรมพื้นที่สรางสรรคเพ่ือเยาวชน

3.5 จัดกิจกรรมแสดงผลงานที่เกิดจาก

การพัฒนาทักษะชีวิตใหกับเยาวชน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

20 โครงการสวดมนตสรรเสริญ 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน - ลักษณะการดําเนินงาน 50,000 - - - - จํานวนผูเขารวม 1. ผูเขารวมโครงการ กองการศึกษาฯ

พระรัตนตรัยเฉลิมพระเกียรติ ใหขาราชการพนักงานจาง จัดกิจกรรมสวดมนตในโอกาส โครงการมีความ ประพฤติปฏิบัติตาม

แดสถาบันพระมหากษัตริย ลูกจาง และบุคลากรของ สําคัญตาง ๆ พึงพอใจรอยละ 80 หลักธรรมและนําไปใชใน

สถานศึกษาในสังกัดองคการ- - เปาหมาย ไดแก ขาราชการ ชีวิตประจําวันได

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ลูกจาง พนักงานจาง และบุคลากร 2. เพ่ือเปนการธํารงรักษา

และประชาชนทั่วไป ไดฝกฝน ของสถานศึกษาในสังกัดองคการ- ไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา

การสวดมนตสรรเสริญ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และ และพระมหากษัตริย

พระรัตนตรัย ประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน

2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และสรางความ

มั่นคงทางดานจิตใจรวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมและนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด

สถาบันพระมหากษัตริย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน - ลักษณะการดําเนินงาน 200,000 - - - - จํานวนผูเขารวม 1. ผูเขารวมโครงการ กองการศึกษาฯ

เผยแพรความรูทางพระพุทธ- ใหขาราชการพนักงานจาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร โครงการมีความ มีความรูความเขาใจและ

ศาสนาและการสรางสมาธิ ลูกจาง และบุคลากรของ ความรูทางพระพุทธศาสนาและ พึงพอใจรอยละ 80 ตระหนักถึงความสําคัญ

สถานศึกษาในสังกัดองคการ- การสรางสมาธิ ของพระพุทธศาสนา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ - เปาหมาย ไดแก ขาราชการ 2. เพ่ือเปนการธํารงรักษา

และประชาชนทั่วไป ไดฝกฝน ลูกจาง พนักงานจาง และบุคลากรของสถานศึกษา ไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา

การสวดมนตสรรเสริญ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และ และพระมหากษัตริย

พระรัตนตรัย ประชาชนทั่วไป จํานวน 2 รุน ๆ ละ 100 คน

2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และสรางความ

มั่นคงทางดานจิตใจรวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมและนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดสถาบันพระมหากษัตริย

รวม 21 โครงการ - - 13,987,750 12,687,750 11,087,750 11,237,750 9,337,750 - - -

รวมทั้งสิ้น 58,338,750                                                        
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางหองน้ํา 1. เพ่ือเปนการสรางหองน้ํา เปาหมายเชิงปริมาณ 950,000    -  -  - - หองน้ําภายใน 1. สนามกีฬากลางจังหวัด กองการศึกษาฯ

ภายในสนามกีฬากลาง ภายในสนามกีฬากลาง กอสรางหองน้ําบริเวณสนามกีฬา สนามกีฬากลาง ชัยภูมิไดทําการกอสราง

องคการบริหารสวนจังหวัด- องคการบริหารสวนจังหวัด- กลางจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 แหง องคการบริหาร- หองน้ํา จํานวน 1 แหง

ชัยภูมิ ชัยภูมิ ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว สวนจังหวัดชัยภูมิ (ชาย/หญิง)

2. เพ่ือเปนการอํานวยความ 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา มีสภาพสมบูรณ 2. เด็ก เยาวชน และ

สะดวกในดานสาธารณูปโภค 66 ตารางเมตร พรอมใชงาน ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

ใหกับเด็กเยาวชนและ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 มีความพึงพอใจความ

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ สถานที่ตั้งโครงการ สะดวกดานสาธารณูปโภค

3. เพ่ือเปนการพัฒนา N=15.807759   E=102.020555 3. สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

สนามกีฬากลางองคการ เปาหมายเชิงคุณภาพ มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ดียิ่งข้ึน

สวนธารณะหนองปลาเฒา จังหวัดชัยภูมิ เกิดความพึงพอใจ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

และในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ในการใชบริการหองน้ําภายใน

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยว สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

และกีฬา ใหสามารถบริการ

นักทองเที่ยวไดอยางมี

คุณภาพ และสรางความ

เขมแข็งใหชุมชนดวยการ

เตรียมความพรอมในการ

บริหารจัดการทองเที่ยว

และกีฬาตอไป
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2 โครงการกอสรางถนน 1. เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000  - -  - - โรงเรยีนหนองขาม 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง โรงเรียนหนองขามวิทยา วิทยามีถนนคอน- ประชาชนที่มาติดตอ

โรงเรยีนหนองขามวิทยา และประชาชนที่มาติดตอ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ กรีตเสริมเหล็กที่ ประสานงานกับทาง

ประสานงานกับทางโรงเรยีน สภาพเดิม ไดมาตรฐานใชงาน โรงเรียน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพ ถนนดิน กวาง 6.00 เมตร ไดรอยละ 80 ในการใชบริการ

แวดลอมในโรงเรียนใหมี ยาว 370.00 เมตร 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บรรยากาศ นาอยู นาดู ดําเนินการ เรียนรูที่นาดู นาอยู

นาเรียน 1. ดินถมปรับระดับพ้ืน กวาง 6.00 เมตร นาเรียน

3.เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม หนา 0.15 เมตร ยาว 128 เมตร

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ 2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00

นาอยู นาดู นาเรียน เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 128 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.10 เมตร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N=16.163972 E=102.183272

จุดสิ้นสุด N=16.164096 E=102.181972

3 โครงการกอสรางถนน 1. เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,780,000  - -  - - โรงเรยีนสตรี- 1.นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง โรงเรียน สตรีชัยภูมิ 2 ชัยภูมิ 2 มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

โรงเรยีนสตรีชัยภูมิ 2 และประชาชนที่มาติดตอ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ คอนกรีตเสริมเหล็กประสานงานกับทาง

ประสานงานกับทางโรงเรยีน สภาพเดิม ที่ไดมาตรฐาน โรงเรียน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพ ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีต  ใชงานได ในการใชบริการ

แวดลอมในโรงเรียนใหมี กวาง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร รอยละ 80 2.โรงเรยีนเปนแหลง

บรรยากาศนาอยู นาดู ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีต เรียนรูที่นาดู นาอยู

นาเรียน กวาง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร นาเรียน

ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีต 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

กวาง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร

ชวงที่ 4 ถนนหินคลุก กวาง 5.00-

6.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร

ดําเนินการ

ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 ม. กวางขางละ 0.15 เมตร

ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 ม. กวางขางละ 0.15 เมตร

ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 7.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ชวงที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 ม. กวางขางละ 0.15 เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด 

ชวงที่ 1

จุดเริ่มตน N=15.852413, E=102.067140

จุดสิ้นสุด N=15.852099, E=102.066648

ชวงที่ 2

จุดเริ่มตน N=15.852099, E=102.066648

จุดสิ้นสุด N=15.851220, E=102.065207

ชวงที่ 3

จุดเริ่มตน N=15.851220, E=102.06520

จุดสิ้นสุด N=15.851602, E=102.065893

ชวงที่ 4

จุดเริ่มตน N=15.850338, E=102.066582

จุดสิ้นสุด N=15.850777, E=102.066478
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

4 โครงการสรางบานพักครู 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกวาง 3,022,000 - - - - โรงเรยีนเพชร- 1. ขาราชการครูและ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร ใหขาราชการครูและบุคลากร 9.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร วิทยาคาร มีบาน บุคลากรทางการศึกษา

ทางการศึกษามีที่พักอาศัย (รายละเอียดตามแบบ อบจ. ชัยภูม)ิ พักครู สําหรับ มีความสะดวกและ

ที่มั่นคงปลอดภัย พิกัด ขาราชการครูและ คลองตัวในการปฏิบัติงาน

2. ขาราชการครูและบุคลากร N = 16.344036 บุคลากรทางการ 2. ขาราชการครู และ

ทางการศึกษามีความสะดวก E = 102.274040 ศึกษาที่ไดมาตร- บุคลากรทางการศึกษา

ในการเดินทางมาปฏิบัติ ฐานและมี ไดลดคาใชจายในการ

หนาที่ที่โรงเรียน ประสิทธิภาพ เชาบาน

รอยละ 80

5 โครงการสรางบานพักนักกีฬา 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน กอสรางอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 1,400,000 - - - - โรงเรยีนเพชร- 1. นักกีฬา โรงเรยีนเพชร- กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร ใหนักกีฬา โรงเรยีนเพชร- ชั้นเดียว ขนาดกวาง 6.00 เมตร วิทยาคาร มี วิทยาคาร มีความสะดวก

วิทยาคารมีที่พักอาศัยที่มั่นคง ยาว 23.00 เมตร พ้ืนที่ 138.00 ตารางเมตร อาคารบานพัก ในการฝกซอมกีฬา

ปลอดภัย ประกอบดวย สําหรับนักกีฬา 2. นักกีฬา โรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2. นักกีฬา โรงเรยีนเพชร 1. หองพักนักกีฬา จํานวน 1 หอง ที่ไดมาตรฐานและ เพชรวิทยาคาร ไดสราง

วิทยาคาร มีความสะดวก 2. หองพักรับรอง จํานวน 1 หอง มีประสิทธิภาพ ชื่อเสียงใหแกโรงเรียน

ในการเดินทางมาฝกซอม 3. หองแสดงรางวัล จํานวน 1 หอง รอยละ 80 ชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ

และเตรียมพรอมสําหรับ 4. หองครัว จํานวน 1 หอง

การเขารวมแขงขันกีฬา 5. หองสุขา จํานวน 5 หลัง

(รายละเอียดตามแบบ อบจ. ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.343424  E = 102.272992

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 493,000    - - - - โรงเรยีนสระพัง 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรยีนสระพัง ใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง โรงเรียนสระพังวิทยาคม วิทยาคมมีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

วิทยาคม และประชาชนที่มาติดตอ สภาพเดิม ถนนดินกวาง 4.00 - คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

ประสานงานกับทางโรงเรยีน 5.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน โรงเรียน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชงานได ในการใชบริการ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

นาอยู นาดู นาเรียน ยาว 157.00 เมตร ดินถมเกลี่ย เรียนรูที่นาดู นาอยู

เรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวาง นาเรียน

ขางละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

785.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบ อบจ. ชัยภูม)ิ

7 ปรับปรุงอาคารเรียนและ 1. เพ่ือใหวัยรุนและเยาวชน ปรับปรุงอาคารเรียนและ 440,000     -  -  - - โรงเรยีนเพชร- 1.วัยรุนมีภูมิคุมกันทางจิต กองการศึกษาฯ

อาคารประกอบ (อาคาร ไดมีสถานที่ที่เหมาะสมในการ อาคารประกอบ  (อาคาร TO BE วิทยาคารมีที่ตั้ง  และปองกันแกไขปญหา

TO BE NUMBER ONE) ทํากิจกรรม TO BE NUMBER  ONE ) โรงเรยีน- ศูนยเพ่ือนใจ พฤติกรรมวัยรุนเชิงรุก

โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร NUMBER ONE เพชรวิทยาคารเพ่ือใชเปนหองศูนย TO BE NUMBER ในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิด

2. เพ่ือใหวัยรุนและเยาวชน เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ONE ที่ได ปญหาวัยรุนไดงาย 

ที่มีปญหาหรือตองการความ  จํานวน 1 หลัง รายละเอียดดังนี้ มาตรฐานและมี เปนที่พ่ึงพาทางใจ 

ชวยเหลือ ไดรับคําปรึกษา 1. รื้อหลังคาลอนคู จํานวน 180.00 ตร.ม. ประสิทธิภาพ คอยปรับทุกข และใหคํา

แนะนํา ที่ถูกตองเหมาะสม 2. กระเบ้ืองลอนคู ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. รอยละ 80 ปรึกษาคอยใหกําลังใจ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

3. เพ่ือใหวัยรุนและเยาวชน จํานวน 400.00 แผน ชวยเหลือเพื่อนสนับสนุน

ไดรับประสบการณ และ 3. ครอบสัน จํานวน 30.00 แผน ใหเพ่ือนไดรับการพัฒนา 

เพ่ิมพูนทักษะชีวิต 4. คาแรงมุงหลังคา 180 ตร.ม. EQ พัฒนาบุคลิกภาพ 

4. เพ่ือใหวัยรุนและเยาวชน 5. รื้อคานคอนกรีต จํานวน 1.16 ลบ.ม. อยางมีประสิทธิภาพดวย

ไดมีโอกาสใชเวลาวางใหเปน 6. รื้อผนังอิฐบลอก จํานวน 24.08 ตร.ม. กิจกรรมกลุม

ประโยชน 7. รื้อผนังไมฝา จํานวน 24.08 ตร.ม. 2. วัยรุนไดเรียนรู ดวย

8. ฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มม. ตนเอง จัดกิจกรรม 

คราวโลหะชุบสังกะสี จํานวน 303 ตร.ม. สรางสรรคตางๆ ที่เพ่ือน 

9. ทาสีภายใน จํานวน 303 ตร.ม. สนใจ เกิดบรรยากาศ

10. รื้อตะแกรงเหล็กชองแสง จํานวน 32.00 ชุด ที่เปนมิตรและอบอุน 

11. ติดตั้งบานตายอลูมิเนียม ภายในศูนยฯ

ขนาด 1.80x1.20 ม. จํานวน 32.00 ชุด

12. ปูกระเบ้ือง 12x12 นิ้ว 125.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

8 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. ปรับปรุงอาคารเอนก ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร ประสงคของสถานศึกษามี ทําพื้นหินขัด ประกอบดวย มาตรฐานและใช แวดลอมที่เหมาะสม

ประกอบโรงเรียน สภาพพ้ืนที่และพื้นผิวอยูใน พ้ืนผิวหินขัด หนา 1 ซม. (พรอม งานไดรอยละ 80 ในการจัดกิจกรรมการ

บําเหน็จณรงควิทยาคม สภาพพรอมใชงานที่มี เสนแบงแนว) จํานวน 310 ตร.ม. เรียนการสอน

คุณภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 2. โรงเรยีนมีอาคาร

2. อาคารเอนกประสงคมีพื้นที่ พิกัด สถานที่และสิ่งแวดลอม

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมของ N=15.503889 , E=101.689144 สมบูรณ แข็งแรง และ

นักเรียนไดอยางมี เอ้ือตอการเรียนรู

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

9 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนและอาคาร ปูพื้นกระเบ้ือง ประกอบดวย มาตรฐานและใช และอาคารประกอบที่มี

ประกอบโรงเรียนเนินสงาวิทยา ประกอบ ใหอยูในสภาพ 1. ปูกระเบ้ือง 12x12 นิ้ว งานไดรอยละ 80 สภาพดีเหมาะสําหรับจัด

ที่ใชงานไดดี ถูกสุขลักษณะ จํานวน 330 ตร.ม. กิจกรรมการเรียนการสอน

สะอาด ปลอดภัย 2. เหล็กกลอง 3x3 นิ้ว 3.2 มม. และใหบริการชุมชน

(มอก.) จํานวน 13 ทอน 2. ครู นักเรียนและผูใช

3. ทาสีน้ํามัน จํานวน 24 ตร.ม. บริการไดรับความ

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ปลอดภัยจากการใช

พิกัด บริการอาคารเรียนและ

N = 15.564749 , E = 101.999537 อาคารประกอบ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

10 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือใหอาคารเรียน ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. เพ่ือใหอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร โรงเรียนและสถานที่มีสภาพ ปูพ้ืนกระเบ้ือง ประกอบดวย มาตรฐานและใช โรงเรียนและสถานที่มี

ประกอบโรงเรียน ที่เอ้ือตอการเรียนรู มีความ ปูกระเบ้ือง 12x12 นิ้ว งานไดรอยละ 80 สภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู

เกษตรสมบูรณวิทยาคม มั่นคงสะอาดและปลอดภัย จํานวน 385.00 ตร.ม. มีความมั่นคงสะอาดและ

อยูในสภาพที่ใชการไดและ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ปลอดภัย อยูในสภาพที่

ไมกออันตรายตอนักเรียน พิกัด ใชการไดและไมกออันตราย

ครู และบุคลากรของโรงเรียน N = 15.564749 , E = 101.999537 ตอนักเรียน ครู และ

2. เพ่ือใหสถานศึกษามี บุคลากรของโรงเรียน

บรรยากาศที่สงเสริมการ 2. เพ่ือใหสถานศึกษามี

จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรม บรรยากาศที่สงเสริมการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

11 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือใหอาคารเรียน ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. เพ่ือใหอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร โรงเรียนและสถานที่มีสภาพ ปูพ้ืนกระเบ้ือง ประกอบดวย มาตรฐานและใช โรงเรียนและสถานที่มี

ประกอบโรงเรียนกวางโจน- ที่เอ้ือตอการเรียนรู มีความ ปูกระเบ้ืองเคลือบขนาด งานไดรอยละ 80 สภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู

ศึกษา มั่นคงสะอาดและปลอดภัย 12x12 นิ้ว จํานวน 385 ตร.ม. มีความมั่นคงสะอาดและ

อยูในสภาพที่ใชการไดและ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ปลอดภัย อยูในสภาพที่

ไมกออันตรายตอนักเรียน พิกัด ใชการไดและไมกออันตราย

ครู และบุคลากรของโรงเรียน N = 16.263936 , E = 102.200361 ตอนักเรียน ครู และ

2. เพ่ือใหสถานศึกษามี บุคลากรของโรงเรียน

บรรยากาศที่สงเสริมการ 2. เพ่ือใหสถานศึกษามี

จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรม บรรยากาศที่สงเสริมการ

จัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

12 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนไดรับงบ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร ปูพ้ืนกระเบ้ืองหองเรียน ปูพื้นกระเบ้ือง ประกอบดวย มาตรฐานและใช ประมาณในการปรับปรุง

ประกอบโรงเรียน 2. เพ่ือใหเกิดความสวยงาม ปูกระเบ้ืองเคลือบขนาด งานไดรอยละ 80 ซอมแซมปูพื้นกระเบ้ือง

เพชรวิทยาคาร เปนระเบียบของอาคารเรียน 12x12 นิ้ว จํานวน 385 ตร.ม. หองเรียน

พรอมสําหรับการจัดการ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 2. เกิดความสวยงาม

เรียนการสอน พิกัด เปนระเบียบของอาคาร

N = 16.343013 , E = 102.275289 เรียนพรอมสําหรับการ

13 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือซอมแซมหลังคา ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนไดใชงาน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารชั่วคราวใหนักเรียน เปลี่ยนหลังคาลอนคู เปนหลังคา มาตรฐานและใช อาคารชั่วคราวในการ

ประกอบโรงเรียน ไดใชกิจกรรมการเรียน เมทัลชีท ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียน การสอน

สระพังวิทยาคม การสอนของโรงเรียน 1. รื้อกระเบ้ืองลอนคู จํานวน 430.00 ตร.ม. ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ 2. มุงหลังคาเททัลชีท หนาไม 2. โรงเรยีนไดเพ่ิมศักยภาพ

ประสิทธิภาพของผูเรียน นอยกวา 0.3 มม. พรอมฉนวน และประสิทธิภาพของผูเรียนให
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ใหเทียบเทาโรงเรียน กันความรอน PE 5 มม. จํานวน 430.00 ตร.ม. เทียบเทา โรงเรียนมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล 3. ครอบสันกับครอบขาง จํานวน

74.00 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.392278 , E = 102.398572

14 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือกอสรางผนังก้ันหอง ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ 1.โรงเรยีนไดใชงาน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม กอผนังก้ันหอง ติดตั้งหนาตาง ไดมาตรฐานและ ในการจัดกิจกรรมการเรียน

ประกอบโรงเรียน ใหนักเรียนไดใชในกิจกรรม อลูมิเนียม ประกอบดวย ใชงานไดรอยละ การสอน กิจกรรม

หนองขามวิทยา การเรียน การสอน กิจกรรม 1. ผนังกออิฐบล็อก หนา 7 ซม. 80 การเรียน การสอน 

กีฬา นันทนาการ วิชาการ จํานวน 77.00 ตร.ม. กิจกรรมกีฬา นันทนาการ

และอื่น ๆ ของโรงเรยีน 2. ฉาบปูนเรียบผนัง จํานวน วิชาการและอ่ืน ๆ 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ 154.00 ตร.ม. ของโรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ประสิทธิภาพของผูเรียน 3. เสาเอ็น-คานทับหลัง คสล. 2. ผูเรียนมีศักยภาพ และ

ใหเทียบเทาโรงเรียน จํานวน 53.00 ม. ประสิทธิภาพของผูเรียน

มาตรฐานสากล 4. ทาสีอะครีลิค ภายใน ใหเทียบเทาโรงเรียน

จํานวน 77.10 ตร.ม. มาตรฐานสากล

5. ทาสีอะคลีลิค ภายนอก 

จํานวน 77.00 ตร.ม.

6. หนาตางอลูมิเนียม 3.60 x 3.60 ม. 

จํานวน 5 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 16.162894 , E = 102.183214
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

15 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนไดรับการ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนและอาคาร เปลี่ยนฝาเพดานติดตั้งตาขาย มาตรฐานและใช ปรับปรุง/ซอมแซม

ประกอบโรงเรียน ประกอบ ติดตาขายกันนก กันนกและรื้อประตูหนาตางเดิม งานไดรอยละ 80 อาคารเรียนและอาคาร

มัธยมชัยมงคลรังงาม อาคารเรียน เปนหนาตางอลูมิเนียมและ ประกอบ ติดตาขายกัน

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม เปลี่ยนบานประตู ประกอบดวย นกอาคารเรียน

หองเรียน หองปฏิบัติการ งานฝาเพดาน 2. โรงเรยีนมีสภาพ

ใหเหมาะสมกับการจัด 1. รื้อฝาฉาบเรียบ 50 ตร.ม. แวดลอมหองเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน 2. ฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มม. หองปฏิบัติการใหเหมาะ

นาอยู นาดู นาเรียนและ คราวโลหะชุบสังกะสี 50 ตร.ม. สมกับการจัดกิจกรรม

มีความปลอดภัย งานตะแกรงกันนก การเรียนการสอนนาอยู

1.ติดตาขายกันนก 1 ขนาด นาดู นาเรียนและมีความ

3.80x1.40 ม. จํานวน 24 ชุด ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2.ติดตาขายกันนก 2 ขนาด 

4.80x1.40 ม. จํานวน 2 ชุด

3.ติดตาขายกันนก 3 ขนาด 

1.40x1.40 ม. จํานวน 4 ชุด

งานประตูหนาตาง

1. รื้อประตูหนาตาง จํานวน 18 ชุด

2. หนาตางอลูมิเนียม 1 จํานวน 15 ชุด

3. ประตูเหล็ก ขนาด 0.90x2.00 ม. จํานวน 1 ชุด

4. ประตู PVC หองน้ํา 0.70x2.00 ม. จํานวน 2 ชุด

5. กระจก ขนาด 1.2x2.00 ม. จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 15.4849560 , E = 101.954893
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

16 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.อาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร สําหรับทาสีอาคารเรียนและ งานทาสีอาคารรวม ประกอบดวย มาตรฐานและใช หองประชุมมีความ

ประกอบโรงเรียน หอประชุม 1. สีน้ําอะครีลิค 100% ภายนอก งานไดรอยละ 80 สวยงาม แข็งแรง พรอม

หวยตอนพิทยาคม 2. เพ่ือทาสีอาคาร จํานวน 1,900 ตร.ม. ใชงาน

2. ขูดลางสีผนังเดิม จํานวน 2. อาคารเรียนมีสภาพ

1,900 ตร.ม. ที่สวยงาม แข็งแรง 

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ พรอมใชงาน

พิกัด

N = 15.883026 , E = 101.935689
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

17 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร เรียนและอาคารประกอบ ปูกระเบ้ืองอาคารรวม และติดตั้ง มาตรฐานและใช และอาคารประกอบที่มี

ประกอบโรงเรียนบานเปา- ที่มีสภาพสมบูรณและ ลูกกรงหนาตาง ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 สภาพดี และปลอดภัย

วิทยา ปลอดภัยเหมาะสําหรับ งานพื้น เหมาะสําหรับการจัด

การจัดกิจกรรมการเรียน ปูกระเบ้ือง 12x12 นิ้ว จํานวน 320 ตร.ม. กิจกรรมการเรียนการ

การสอนและใหบริการแก งานติดตั้งลูกกรงหนาตาง สอน และใหบริการแก

ชุมชน 1. รื้อบานเกล็ดหนาตาง จํานวน 24 ชุด ชุมชน

2. เพ่ือใหครู นักเรียน และ 2. ลูกกรงเหล็กดัด 1 (1x1.4 ม.) จํานวน 12 ชุด 2. ครู นักเรียน และผูใช

ผูใชบริการไดรับความ 3. ลูกกรงเหล็กดัด 2 (1x2.1 ม.) จํานวน 12 ชุด บริการไดรับความ

ปลอดภัยจากการมาติดตอ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ปลอดภัยจากการมา

ราชการ พิกัด ติดตอราชการ

N = 16.377856 , E = 101.970386
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

18 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - ไดมาตรฐานและได 1.โรงเรยีนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนและอาคาร รื้อประตูหนาตางเดิมเปนหนาตาง มาตรฐานและใช และอาคารประกอบที่มี

ประกอบโรงเรียน ประกอบใหมีความเหมาะสม อลูมิเนียมและเปลี่ยนบานประตู งานไดรอยละ 80 สภาพดี และปลอดภัย

โนนครอวิทยา ตอการเปนแหลงเรียนรู ประกอบดวย เหมาะสําหรับการจัด

ของผูเรียนย่ิงข้ึน งานรื้อประตูหนาตาง กิจกรรมการเรียนการ

รื้อประตูหนาตาง 35 ชุด สอน และใหบริการแก

งานติดตั้งประตูหนาตาง ชุมชน

1. บานประตูไมอัด ขนาด 90x2.00  จํานวน 29 ชุด 2. ครู นักเรียน และผูใช

2. หนาตางอลูมิเนียม 3.65x2.05 ม. จํานวน 6 ชุด บริการไดรับความ

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ปลอดภัยจากการมา

พิกัด ติดตอราชการ

N = 15.521983 , E = 101.774610
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

19 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมตอเติมอาคาร 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนมีอาคารหอง กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนรวม ทําฝาหอง เรียนรวม ตอเติมหลังคากันสาด มาตรฐานและใช เรียน โรงอาหาร มีความ

ประกอบโรงเรียน เรียน ตอเติมกันสาด พรอมเทพ้ืน คสล. ขนาดกวาง งานไดรอยละ 80 ปลอดภัยพรอมใชงาน

บานหันวิทยา โรงอาหาร 3.50 ม. ยาว 36.00 ม. 2. โรงเรยีนมีสภาพ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร งานขุดดินฐานราก แวดลอมที่สะอาด 

เรียน หองเรียนมีความ ขุดดินฐานรากพรอมถมคืน สวยงาม รมรื่น เอ้ือ

ปลอดภัยมั่นคง และเอ้ือ จํานวน 2.50 ลบ.ม. ตอการเรียนการสอน

ตอการจัดการเรียนรู งานโครงสราง สงผลใหผูเรียนทุกคน

1. คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก เกิดการเรียนรูอยางมี

240 กก./ตร.ซม.) จํานวน 18 ลบ.ม. ประสิทธิภาพ

2. ดินถมปรับระดับพ้ืน จํานวน 18 ลบ.ม.

3. -RB     6 มม. จํานวน 4 เสน

4. -RB     9 มม. จํานวน 13 เสน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

5. เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.

จํานวน 17 ทอน

6. เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.

จํานวน 31 ทอน

7. เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.

จํานวน 2 ทอน

8. เหล็กกลอง * ขนาด 3"x3"

x2.0 มม. จํานวน 5 ทอน

9. เหล็กแผนเรียบดํา หนา 6 มม.

จํานวน 0.50 แผน 

10. สลักเกียว 3/4"x50 ซม.

จํานวน 36 ตัว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

11. เหล็กวายเมท      4 มม.

0.20 x 0.20 ม. จํานวน 180 ตร.ม.

12. พุกเหล็ก 3/8" จํานวน 51 ตัว

13. มุงหลังคาเมทัลชีท หนาไม

นอยกวา 0.3 มม. จํานวน 147 ตร.ม.

14. ครอบชนผนังคอนกรีต 

เมทัลชีท จํานวน 36 เมตร

15. สีน้ํามัน จํานวน 85 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 16.299811 , E = 102.023621
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

20 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1.โรงเรยีนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร เรียน มั่นคง แข็งแรง และ ติดตั้งประตูหนาตางอลูมิเนียม มาตรฐานและใช มั่นคง แข็งแรงและเอ้ือ

ประกอบโรงเรียน เอ้ือตอการเรียนรู ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 ตอการเรียนรู

ภูแลนคาวิทยายน 2. เพ่ือใหผูปกครองและ 1. หนาตางอลูมิเนียม จํานวน 2. ผูปกครองและชุมชน

ชุมชนไดรับความพึงพอใจ 7 ชุด ไดรับความพึงพอใจใน

ในการติดตอราชการ 2. ประตูอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด การมาติดตอราชการ

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 15.886829 , E = 101.794357
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

21 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณสําหรับ ปรับปรุงอาคารเรียน งานทาสี 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได อาคารเรียนมีสภาพที่ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร ทาสีอาคารเรียน อาคารรวม ประกอบดวย มาตรฐานและใช สวยงาม แข็งแรงพรอม

ประกอบโรงเรียน 2. เพ่ือทาสีอาคาร งานทาสีอาคาร งานไดรอยละ 80 ใชงาน

โปงนกประชาสามัคคี 1. สีน้ําอะครีลิค 100% ภายนอก

จํานวน 1,900 ตร.ม.

2. ขูดลางสีผนังเดิม

จํานวน 1,900 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 15.762887 , E = 101.557568
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

22 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. โรงเรยีนไดรับการ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร และเปลี่ยนหลังคา ติดตั้งหนาตางอลูมเนียม เปลี่ยนฝา มาตรฐานและใช ปรับปรุงซอมแซมหลังคา

ประกอบโรงเรียน 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย หองเรียน ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 อาคารเรียน

หนองไผวิทยานุสรณ ในชีวิตและทรัพยสินให 1. รื้อฝาเพดาน จํานวน 220 ตร.ม. 2. โรงเรยีนมีความ

กับครูและนักเรียน 2. ฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มม. ปลอดภัยในชีวิตและ

คราวโลหะชุบสังกะสี จํานวน 220 ตร.ม. ทรัพยสินใหกับครูและ

3. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรง นักเรียน

อลูมิเนียมถี่ใบพับชนิดติดลอย

โคม 2x36 วัตต ขนาด 30x120 ซม.

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 24 ชุด

4. หนาตางอลูมิเนียม 3.00x1.56 ม. จํานวน 3 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

N = 15.720124 , E = 101.095740

23 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยน 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. โรงเรยีนไดรับการ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร และเปลี่ยนหลังคา หลังคากระเบ้ืองลอนคู เปนหลังคา มาตรฐานและใช ปรับปรุงซอมแซมหลังคา

ประกอบโรงเรียน 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย เมทัลชีท ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 อาคารเรียน

ลุมลําชีนิรมิตวิทยา ในชีวิตและทรัพยสินให งานรื้อหลังคา 2. โรงเรยีนมีความ

กับครูและนักเรียน 1. รื้อหลังคากระเบ้ืองลอนคู ปลอดภัยในชีวิตและ

จํานวน 430 ตร.ม. ทรัพยสินใหกับครูและ

งานหลังคา นักเรียน

1. มุงหลังคาเมทัลชีท หนาไม

นอยกวา 0.3 มม. พรอมฉนวน

กันความรอน PE 5 มม. จํานวน 430 ตร.ม.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2. ครอบสันกับครอบขาง จํานวน 62 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 15.706869 , E = 101.937416

24 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยน 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียน อาคารประกอบ หลังคากระเบ้ืองลอนคู เปนหลังคา มาตรฐานและใช ประกอบมีสภาพที่ดี 

ประกอบโรงเรียน 2. สรางความพึงพอใจใหกับ เมทัลชีท ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 แข็งแรงนาเรียนรู

มัธยมบานแกงวิทยา ครู ผูปกครอง นักเรียนมี งานรื้อหลังคา 2. อาคารเรียนและอาคาร

ความมั่นใจในความ 1. รื้อหลังคากระเบ้ืองลอนคู ประกอบมีบรรยากาศ

ปลอดภัยของสถานศึกษา จํานวน 430 ตร.ม. ที่ดี สวยงามแกผูพบเห็น

3. อาคารเรียนและอาคาร งานหลังคา

ประกอบมีสภาพใหมนา 1. มุงหลังคาเมทัลชีท หนาไม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เรียนรู มีบรรยากาศที่ดีมี นอยกวา 0.3 มม. พรอมฉนวน

มาตรฐาน กันความรอน PE 5 มม.

4. อาคารเรียนและอาคาร จํานวน 430 ตร.ม.

ประกอบมีสภาพที่แข็งแรง 2. ครอบสันกับครอบขาง จํานวน 97 ม.

มั่นคงพอเพียงและเอ้ือตอ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

การจัดการเรียนการสอน พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274

25 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนรวม เปลี่ยน 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. โรงเรยีนไดรับการ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร และเปลี่ยนหลังคา หลังคากระเบ้ืองลอนคู เปนหลังคา มาตรฐานและใช ปรับปรุงซอมแซมหลังคา

ประกอบโรงเรียน 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย เมทัลชีท ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 อาคารเรียน

ตรีประชาพัฒนศึกษา ในชีวิตและทรัพยสินให งานรื้อหลังคา 2. โรงเรยีนมีความ

กับครู และนักเรียน 1. รื้อหลังคากระเบ้ืองลอนคู ปลอดภัยในชีวิตและ

จํานวน 440 ตร.ม. ทรัพยสินใหกับครูและนักเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

งานหลังคา

1. มุงหลังคาเมทัลชีท หนาไม

นอยกวา 0.3 มม. พรอมฉนวน

กันความรอน PE 5 มม.

จํานวน 440 ตร.ม.

2. ครอบสันกับครอบขาง จํานวน 70 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274

26 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. โรงเรยีนไดรับการ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนและอาคาร ติดตาขายกันนกอาคารเรียน มาตรฐานและใช ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

ประกอบโรงเรียน ประกอบ ติดตาขายกันนก ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 เรียนและอาคารประกอบ

สตรีชัยภูมิ 2 อาคารเรียน 1. แผนกันนก pvc กระเบ้ือง ติดตาขายกันนกอาคารเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ลอนคู จํานวน 126 ม. 2. โรงเรยีนมีสภาพแวดลอม

หองเรียน หองปฏิบัติการ 2. ติดตาขายกันนกขนาด หองเรียน หองปฏิบัติการ

ใหเหมาะสมกับการจัด 4.50x4.50 ม. จํานวน 30 ชุด ใหเหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ กิจกรรมการเรียนการสอน

นาอยู นาดู นาเรียนและ พิกัด นาอยู นาดู นาเรียน และ

มีความปลอดภัย N = 15.851195 , E = 102.065630 มีความปลอดภัย

27 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได - ปรับปรุง/ซอมแซม กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เปลี่ยนหนาตางเดิม เปนหนาตาง มาตรฐานและใช หองปฏิบัติการคอมพิว-

ประกอบโรงเรียน ใหมีความเหมาะสมตอการ อลูมิเนียม ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 เตอรใหมีความเหมาะสม

โนนกอกวิทยา เปนแหลงเรียนรูของผูเรียน 1. รื้อประตู-หนาตาง จํานวน 14 ชุด ตอการเปนแหลงเรียนรู

ย่ิงข้ึน 2.หนาตางอลูมิเนียม 3.65x1.90 ม. ของผูเรียนย่ิงข้ึน

2. เพ่ือใหผูเรียนไดใชหอง จํานวน 9 ชุด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรใน (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

การพัฒนาความรูตาม พิกัด

หลักสูตรและสรางสรรค N = 16.179762 , E = 101.924807

ผลงานไดย่ิงข้ึน

28 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ได 1. โรงเรยีนมีอาคาร หอง กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนรวม ทําฝาหอง ทําฝาหองเรียน , ตอเติมกันสาด มาตรฐานและใช เรียน โรงอาหาร มีความ

ประกอบโรงเรียน เรียน ตอเติมกันสาด โรงอาหาร ประกอบดวย งานไดรอยละ 80 ปลอดภัยพรอมใชงาน

หวยยางวิทยาคม โรงอาหาร 1. ดินขุด จํานวน 2.70 ลบ.ม. 2. โรงเรยีนมีสภาพแวดลอม

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร 2. ดินถม จํานวน 24 ลบ.ม. ที่สะอาด สวย งาม รมรื่น เอ้ือ

เรียน หองเรียนมีความ 3. คอนกรีตโครงสราง 240 กก./ ตอการเรียนการสอนสงผลให

ปลอดภัยมั่นคง และเอ้ือ ตร.ซม. จํานวน 7.80 ลบ.ม. ผูเรียนทุกคนเกิดการ

ตอการจัดการเรียนรู 4. เหล็ก RB 6 มม. จํานวน จํานวน 34 เสน เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

5. เหล็ก DB 12 มม. จํานวน 25 เสน

6. ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป 

4.0 มม. @.20 ม. จํานวน 48 ตร.ม.

7. เสาคอนกรีตสําเร็จรูป หนา 7

ยาว 3.5 ม. จํานวน 4 ตน

8. เสาคอนกรีตสําเร็จรูป หนา 7

ยาว 4 ม. จํานวน 4 ตน

9. เหล็กหลอง 3x5x3.2 

จํานวน 5 ทอน

10. เหล็กหลอง 2x4x3.2 จํานวน 6 ทอน

11. เหล็กหลอง 1 1/2x1 1/2x2.0 มม. จํานวน 14 ทอน

12. มุงหลังคาเมทัลชีท หนาไมนอยกวา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

0.3 มม.  จํานวน 70 ตร.ม.

13. ทาสีน้ํามัน จํานวน 36 ตร.ม.

14. คาแรงโครงหลังคา

จํานวน 722 ตร.ม.

15. ปูกระเบ้ืองเคลือบขนาด

12" x 12" จํานวน 48 ตร.ม.

16. ฝายิปซั่มบอรดหนา 9 มม.

คราวโลหะชุบสังกะสี จํานวน 128 ตร.ม.

17. รื้อผนัง จํานวน 30 ตร.ม.

18. ประตูไมอัด 1.00x2.00 ม. จํานวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 16.549867 , E = 101.867425
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

29 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุง/ซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ 1. โรงเรยีนมีอาคาร หอง กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนรวม ปูพ้ืนกระเบ้ือง , ติดตั้งลูกกรง ไดมาตรฐานและ เรียน มีความปลอดภัย

ประกอบโรงเรียน 2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร เหล็กดัด ประกอบดวย ใชงานไดรอยละ พรอมใชงาน

บานเดื่อวิทยาคม เรียนหองเรียนมีความ งานติดตั้งลูกกรงหนาตาง 80 2. โรงเรยีนมีสภาพ

ปลอดภัยมั่นคง และเอ้ือตอ ลูกกรงเหล็กดัด 1 (1.9 x 3.9 ม.) แวดลอมที่สะอาด สวยงาม

การจัดการเรียนรู จํานวน 32 ชุด รมรื่น เอื้อตอการเรียน

งานพ้ืน การสอนสงผลใหผูเรียน

ปูกระเบ้ืองเคลือบขนาด ทุกคนเกิดการเรียนรู

12" x 12" จํานวน 180 ตร.ม. อยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน 180 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 16.114102 , E = 101.887414
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

30 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ 1. โรงเรยีนไดรับการ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร และเปลี่ยนหลังคา พรอม ติดตั้งตาขายกันนก , เปลี่ยนโคม ไดมาตรฐานและ ปรับปรุงซอมแซมหลังคา

ประกอบโรงเรียน ติดตาขายกันนก ไฟฟาในอาคาร ประกอบดวย ใชงานไดรอยละ อาคารเรียน

หนองสังขวิทยายน 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 1. รื้อหลังคาลอนคู จํานวน 18 ตร.ม. 80 2. โรงเรยีนมีความ

ในชีวิตและทรัพยสินให 2. แผนกันนก pvc กระเบ้ือง ปลอดภัยในชีวิตและ

กับครู และนักเรียน ลอนคู จํานวน 90 ม. ทรัพยสินใหกับครูและ

3. แผนกระเบ้ืองลอนคู จํานวน 30 แผน นักเรียน

4. ครอบสันโคงลอนคู 

จํานวน 40 แผน

5. แผนกระเบ้ืองซีเมนตแผน

เรียบ 10 มม. จํานวน 20 แผน

6. ติดตาขายกันนก ขนาด 

45x4 ม. จํานวน 2 ชุด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

7. โคมไฟฟาแบบเปลือย (แบบ

อกไก) โคม 2 x 36 วัตต ขนาด

11 x 120 ซม. รวมอุปกรณครบชุด

จํานวน 26 ชุด

8. เปลี่ยนประตูบานมวน หนา 0.5 มม. 

พรอมเสากลาง ขนาด 5.00x3.5 ม.

พรอมกลอง จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 16.263895 , E = 102.365811
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

31 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนรวม 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ 1. อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนและอาคาร ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม , ปูพื้น ไดมาตรฐานและ ประกอบไดมีรับการ

ประกอบโรงเรียนกุดน้ําใส- ประกอบใหมีสภาพพรอม กระเบ้ืองหองเรียน , ติดตั้งพัดลม ใชงานไดรอยละ ปรับปรุงซอมแซมใหมี

พิทยาคม ใชงาน เพดาน ประกอบดวย 80 สภาพพรอมใชงาน

2. เพ่ือสรางความพึงพอใจ 1. รื้อหนาตาง จํานวน 15 ชุด 2. ไดรับความพึงพอใจครู

ใหกับครู ผูปกครอง 2. หนาตางอลูมิเนียม 1 (1.42x ผูปกครอง นักเรียนและ

 นักเรียน และผูมาติดตอ 1.00) จํานวน 8 ชุด ผูมาติดตอประสานงาน

ประสานงานกับทางโรงเรยีน 3. หนาตางอลูมเนียม 2 (1.42x กับทางโรงเรียน

1.00) จํานวน 4 ชุด

5. ปูกระเบ้ือง 12 x 12 นิ้ว

จํานวน 160 ตร.ม.

6. ประตูเหล็ก ขนาด 0.90x
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2.00 ม. จํานวน 3 ชุด

7. พัดลมติดเพดาน ขนาด 

36 นิ้ว จํานวน 12 ตัว

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 15.548807 , E = 101.812758

32 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ 200,000    - - - - มีที่จอดรถที่ได 1. โรงเรยีนมีอาคาร กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร สถานที่เปนแหลงเรียนรู อาคารประกอบ ประกอบดวย มาตรฐานและใช สถานที่ที่ใชเปนแหลง

ประกอบโรงเรียนมัธยม- สําหรับนักเรียน 1. ดินขุด จํานวน 1 ลบ.ม. งานไดรอยละ 80 เรียนรูสําหรับนักเรียนได

หนองศาลา 2. เพ่ือใหเกิดความสวยงาม 2. คอนกรีตโครงสราง (รูปลูก 2. อาคารสถานที่มีความ

ทางดานอาคารสถานที่ บาศก 240 กก./ตร.ซม.) สวยงามเหมาะกับการ

จํานวน 1 ลบ.ม. จัดกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

3. เหล็ก DB 12 จํานวน 1 เสน

4. เหล็กกลอง 1"x2"x2.3 มม.

จํานวน 40 ทอน

5. เหล็กกลอง 2"x4"x2.3 มม.

จํานวน 42 ทอน

6. เหล็กกลอง 4"x4"x3.2 มม.

จํานวน 3 ทอน

7. มุงหลังคาเมทัลชีท หนาไม

นอยกวา 0.3 มม. จํานวน 264 ตร.ม.

8. แผนชนผนัง จํานวน 40 ม.

9. คาแรงโครงหลังคา จํานวน 2,042 กก.

10. ทาสีน้ํามัน จํานวน 113 ตร.ม.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 16.236334 , E = 102.289504

33 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง/ซอมแซมตอเติมอาคาร 200,000    - - - - มีอาคารเรียนที่ 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคาร ใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับ เรียนรวม ตอเติมหลังคากันสาด ไดมาตรฐาน แวดลอมที่เหมาะสม

ประกอบโรงเรียนโคกสะอาด- นักเรียน พรอมเทพ้ืน คสล. ขนาดกวาง และใชงานได ในการจัดกิจกรรมการ

วิทยา 2. เพ่ือใหเกิดความสวยงาม 5.00 ม. ยาว 26.00 ม. ประกอบดวย รอยละ 80 เรียนการสอน

ทางดานอาคารสถานที่ 1. ดินขุด จํานวน 6 ลบ.ม. 2. โรงเรยีนมีอาคาร

2. ดินถม จํานวน 29 ลบ.ม. สถานที่และสิ่งแวดลอม

3. ทรายรองพ้ืน จํานวน 5 ลบ.ม. สมูรณ แข็งแรง และ

4. คอนกรีตโครงสราง(รูปลูกบาศก เอ้ือตอการเรียนรู

240 กก./ตร.ซม.) จํานวน 14 ลบ.ม.
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

5. ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป 4.0 มม.

 @.20 ม. จํานวน 130 ตร.ม.

6. เหล็ก RB 6 มม. จํานวน 2 เสน

7. เหล็ก DB 12 มม. จํานวน 8 เสน

8. เหล็กกลอง 2x4x3.2 จํานวน 27 ทอน

9. เหล็กกลอง 1 1/2x1 1/2x2.0 มม.

จํานวน 26 ทอน

10. เสาคอนกรีตสําเร็จรูป หนา 7

ยาว 4 ม. จํานวน 4 ตน

11. คาแรงโครงหลังคา จํานวน

1,475.62 กก.

12. มุงหลังคาเมทัลชีท หนาไม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

นอยกวา 0.3 มม. จํานวน 130 ตร.ม.

13. เชิงชายไมสําเร็จรูป ขนาด

17x200x300 มม. จํานวน 36 ม.

14. ทาสีน้ํามัน จํานวน 72 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 16.482945 , E = 102.081559

34 โครงการกอสรางโดม โรงเรียน- 1. เพ่ือสรางอาคารโดมให กอสรางอาคารโดม โรงเรียนเพชร- 2,084,000  - -  - - โรงเรยีนเพชร- 1. โรงเรยีนเพชรวิทยา- กองการศึกษาฯ

เพชรวิทยาคาร นักเรียนไดใชในการจัด วิทยาร ขนาดกวาง 20.00 เมตร วิทยาคารมีอาคาร คาร ใชงานอาคารโดม

กิจกรรม การเรียนการสอน ยาว 54.00 เมตร พ้ืนที่ โดมที่ไดมาตรฐาน ในการจัดกิจกรรมการ

กิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 1,080.00 ตารางเมตร และพรอมใชงาน เรียนการสอนของโรงเรียน

วิชาการ และอ่ืน ๆ ของ (รายละเอียดตามแบบ อบจ. ชัยภูม)ิ รอยละ 80 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

โรงเรยีน ผูเรียน และมีประสิทธิภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ เทียบเทาโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประสิทธิภาพของผูเรียน 2. นักเรียนใชงานอาคาร

ใหเทียบเทาโรงเรียน โดมในกิจกรรมหนาเสาธง

มาตรฐานสากล ดานกีฬา นันทนาการ

วิชาการและอ่ืน ๆ 

35 โครงการกอสรางลานคอนกรีต 1. เพื่อใหเด็กนักเรียน เยาวชน กอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงค 460,000    -  -  - - โรงเรยีนบานหัน นักเรียน เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

อเนกประสงคโรงเรียนบานหัน- และประชาชนมีลานกีฬาใน สภาพเดิม พื้นที่กวาง 25.00 เมตร วิทยา มีลาน และประชาชนใน

วิทยา การออกกําลังกายและเลน ความยาว 44.50 เมตร คอนกรีตพรอม ทองถ่ินไดออกกําลังกาย

กีฬา ดําเนินการ กอสรางลานคอนกรีต ใชงานได และเลนกีฬาตามความ

2. เพ่ือการจัดกิจกรรมตาง ๆ กวาง 25.00 เมตร ความยาว รอยละ 80 ถนัดและความสนใจ

ปองกันและแกไขปญหา 44.50 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ของตนเองเกิดความ 

ยาเสพติดในโรงเรียน 1,108.225 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร สนุกสนาน ความรัก 

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ความสามัคคีในหมูคณะ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด เปนการใชเวลาวางให

ที่ตั้งโครงการ (จุด 1) เกิดประโยชนและปองกัน

N=16.300269   E=102.022899 ปญหายาเสพติด

ที่ตั้งโครงการ (จุด 2)

N=16.299952   E=102.023059

36 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา ดําเนินการ กอสรางรางระบายน้ํา 418,000 - - - - โรงเรยีนสตรี - 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ชัยภูมิ 2 มีราง ภายในบริเวณโรงเรียน

สตรีชัยภูมิ 2 (แหงที่ 1) มาตรฐานและใชงานได 0.30 เมตร ยาว 310.00 เมตร ระบายน้ําคอนกรีต และลดการเกิดอุบัติเหตุได

อยางปลอดภัย ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร เสริมเหล็กที่ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ จากหนาอาคารโรตารี่ไปทางทิศ ปลอดภัย มั่นคง ประชาชนที่เขามาใช

โรงเรยีนและอํานวยความ ตะวันออกเลี้ยวขวาไปทางทิศใต แข็งแรง ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

สะดวกใหกับนักเรียน ครู (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

ผูปกครองและบุคคลภายนอก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ที่มาติดตอประสานงานกับ พิกัด

ทางโรงเรียน N = 15.851195 , E = 102.065630

37 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค - 197,000    - - - โรงเรยีนหวยยาง 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อเนกประสงคโรงเรียน ประสงคมีสภาพที่มั่นคง ดําเนินการ วิทยาคม มีอาคาร ปลอดโรค เหมาะแกการ

หวยยางวิทยาคม แข็งแรง ปลอดภัย และพรอม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ที่ปลอดภัย มั่นคง จัดการเรียนรู

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ - ปดนกหลังคา จํานวน 90.00 เมตร แข็งแรง ปลอดภัย 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร - ตะแกรงกันนก จํานวน 360.00 ตารางเมตร ใชงานได ประชาชนที่เขามาใช

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี - เปลี่ยนประตูบานมวน หนา 0.5 มิลลิเมตร รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ พรอมเสากลาง , พรอมกลอง และใหการยอมรับโรงเรียน

เรียนรูและอ่ืน ๆ ได จํานวน 3.00 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.549867 , E = 101.867425
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 459,000     - - - โรงเรยีนโปงนก 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรยีนโปงนก - ใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง โรงเรยีนโปงนกประชาสามัคคี ประชาสามัคคี ประชาชนที่มาติดตอ

ประชาสามัคคี และประชาชนที่มาติดตอ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มีถนนคอนกรีต ประสานงานกับทาง

ประสานงานกับทางโรงเรยีน สภาพเดิม เสริมเหล็กที่ได โรงเรียน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง มาตรฐาน ใชงาน ในการใชบริการ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ไดรอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง

นาอยู นาดู นาเรียน ดําเนินการ เรียนรูที่นาดู นาอยู

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาเรียน

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 120 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ

ไหลทาง กวางขางละ 0.15 เมตร

หรือรวมไมนอยกวา 720 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.764162 , E = 101.557754

จุดสิ้นสุด N = 15.763097 , E = 101.557303

39 โครงการกอสรางโรงอาหาร 1. เพ่ือสรางโรงอาหารที่ได กอสรางอาคารโรงอาหาร ขนาด - 1,117,000   - - - โรงเรยีนกวางโจน 1. โรงอาหารที่ไดมาตรฐาน กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนกวางโจนศึกษา มาตรฐาน กวาง 12.00 เมตร มีโรงอาหารที่มี ของกระทรวงสาธารสุข

2. เพ่ือมีโรงอาหารไวบริการ ยาว 35.00 เมตร จํานวน 1 หลัง คุณภาพใชงานได 2. โรงอาหารเพ่ือบริการ

ใหกับนักเรียนและประชาชน (ตามแบบ อบจ. ชัยภูม)ิ อยางมีประสิทธิภาพ ไดทั่วถึง

ที่เขามาใชโรงอาหาร พิกัด

16.2642109, 102.1998444
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

40 โครงปรับปรุงหองใตอัฒจันทร 1. เพ่ือเคลื่อนยายหองปฏิบัติ ปรับปรุงหองใตอัฒจันทรฝงไมมี - 116,000      -  - - การปฏิบัติงาน 1. สนามกีฬากลางฯ กองการศึกษาฯ

ฝงไมมีหลังคาทางดาน งานของฝายสงเสริมกีฬาฯ หลังคา ทางดานทิศตะวันออก ภายในสนามกีฬา มีหองรับรองประชาชน 

ทิศตะวันออก สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ ไปตั้งอยูที่ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ กลางฯ มีความ และคณะทํางาน ของแตละ

จังหวัดชัยภูมิ หองใตอัฒจันทรฝงไมมีหลังคา ดําเนินการ รวดเร็วและเกิด หนวยงานที่มาใชบริการ

ทางดานทิศตะวันออก สนาม ปรับปรุงหองขนาด กวาง ประสิทธิภาพมาก 2. หนวยงานภาครัฐ ภาค

กีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 4.50 x 8.00 เมตร ย่ิงข้ึน รอยละ 80 เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

2. เพ่ือใหการประสานงาน (รายละเอียดตามประมาณราคา มีความสะดวก ในการจัด

ภายในฝายสงเสริมกีฬาฯ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ แขงขันกีฬา และจัดกิจกรรม

กองการศึกษาฯ เปนไปดวย พิกัด N = 15.482777 , E = 102.11813 อ่ืน ๆ 

ความสะดวก และเกิด 3. การปฏิบัติงานภายใน

ประสิทธิภาพสูงสุด เปน สนามกีฬากลางฯ มี

ประโยชนกับประชาชนผูมา ประสิทธิภาพที่เพ่ิมมากขึ้น

ใชบริการ เปนประโชนกับเด็ก 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

3. เพ่ือใหการติดตอราชการ เยาวชน และประชาชน

ของหนวยงานตาง ๆ ที่มาขอ จังหวัดชัยภูมิ

ใชบริการเกิดความสะดวก

และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน

41 โครงการปรับปรุงสนาม 1. เพื่อปรับปรุงสนามวอลเลย- จัดซื้อพื้นสนามวอลเลยบอล - 497,550     - - - โรงเรยีนเพชร- 1. โรงเรยีนมีสนาม กองการศึกษาฯ

วอลเลยบอล โรงเรียนเพชร- บอลใหมีสภาพพรอมใชงาน พรอมติดตั้ง ประกอบดวย วิทยาคาร มีสนาม วอลเลยบอลที่อํานวย

วิทยาคาร โดยการปูพื้นยาง พื้นยางสนามวอลเลยบอล วอลเลยบอลที่ได ความสะดวกใหกับครู 

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพ ขนาด 25.20 x 16.20 ตารางเมตร มาตรฐาน ใชงาน นัเรียน ผูปกครอง และ

แวดลอมในโรงเรียนใหมี ไดรอยละ 80 ประชาชน เพื่อมาออก

บรรยากาศนาอยู นาดู กําลังกายกับทางโรงเรียน

นาเรียน 2. สภาพแวดลอมใน

โรงเรยีนมีบรรยากาศ

นาอยู นาดู นาเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

42 โครงการปรับปรุงบานพักครู 1. เพ่ือปรับปรุงบานพักครู ปรังปรุงบานพักครู - 242,000     - - - โรงเรียนหนองสังข- 1. ครู และบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนหนองสังขวิทยายน ใหมีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ดําเนินการ วิทยายน มีบาน การศึกษา มีความปลอดภัย

ปลอดภัย และพรอมใชงานได ปรับปรุงหลังคาบานพักครู พักครูที่มีคุณภาพ ในชีวิตและทรัพยสิน

อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 5 หลัง ใชงานได รอยละ 2. โรงเรยีนมีอาคาร

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร (รายละเอียดตามประมาณราคา 80 สถานที่ และสิ่งแวดลอมที่ดี

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ เอ้ือตอการจัดกิจกรรม

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ พิกัด ตาง ๆ ได

เรียนรูและอ่ืน ๆ ได N = 16.263895 , E = 102.365811
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

43 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 439,000     - - - โรงเรยีนโนนกอก- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยา มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนโนนกอก- Concrete ใหมีความสะดวก สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยา และปลอดภัย - ชวงที่ 1 ชนิดผิวทาง ถนนคอนกรีต ที่ไดมาตรฐาน โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ใชงานได ในการใชบริการ

โรงเรยีนและอํานวยความ - ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง

สะดวกใหกับนักเรียน ครู กวาง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร เรียนรูที่นาดู นาอยู

ผูปกครอง และบุคคล ดําเนินการ นาเรียน

ภายนอกที่มาติดตอประสาน - ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานกับทางโรงเรียน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง

6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

- ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง

5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

พ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,750.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

ชวงที่ 1

จุดเริ่มตน N = 16.180411 , E = 101.926595

จุดสิ้นสุด N = 16.179422  , E = 101.925976

ชวงที่ 2

จุดเริ่มตน N = 16.179422  , E = 101.925976

จุดสิ้นสุด N = 16.179849  , E = 101.925028
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

44 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงหองน้ําอาคาร ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน - 138,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

คหกรรม โรงเรียนกวางโจน- เรียนคหกรรมใหมีสภาพที่ดี คหกรรม ศึกษา มีอาคาร ประชาชนที่มาติดตอ

ศึกษา และเหมาะสมตอการใชงาน ดําเนินการ เรียนคหกรรมที่มี ประสานงานกับทางโรงเรียน

2. เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ คุณภาพใชงานได มีความพึงพอใจในการ

การเรียนการสอน ขนาด  12" x 12" มีขนาดพ้ืนที่ รอยละ 80 ใชบริการ

240 ตารางเมตร 2. โรงเรยีนเปนแหลง

(รายละเอียดตามประมาณราคา เรียนรูที่นาดู นาอยู

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ นาเรียน

พิกัด

N = 16.263936 , E = 101.200361
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

45 โครงการกอสรางถนน 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 495,000     - - - โรงเรยีนสระพัง - 1. มีถนนคอนกรีตเสริม- กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ที่มีความสมบูรณ สภาพเดิม วิทยาคม มีถนน เหล็ก ที่ใหความสะดวก

โรงเรยีนสระพังวิทยาคม และพรอมใชงาน ถนนดิน ผิวจราจร กวาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคม

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ 4.50-5.00 เมตร ความยาว ที่ไดมาตรฐาน 2. มีภูมิทัศนที่ดีและอํานวย

โรงเรยีนและอํานวยความ 183.00 เมตร ใชงานได ความสะดวกใหกับนักเรียน

สะดวกใหกับนักเรียน ครู ดําเนินการ รอยละ 80 ครู ผูปกครองและบุคคล

ผูปกครองและบุคคลภายนอก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายนอกที่มาติดตอ

ที่มาติดตอประสานงานกับทาง กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ประสานงานกับทาง

โรงเรยีน ความยาว 183.00 เมตร โรงเรียน

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง 

หนา 0.15 ม. กวางขางละ 0.15 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 915.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.392283 , E = 102.399341

จุดสิ้นสุด N = 16.392960  , E = 102.400131

46 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก ปรับปรุงพ้ืนอาคารอเนกประสงค - 256,000 - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน - ประสงคมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ ณรงควิทยาคม คงทน เหมาะแกการจัด

บําเหน็จณรงควิทยาคม เหมาะสมตอการใชงาน พ้ืนผิวหินขัด หนา 1 เซนติเมตร มีอาคารเรียนที่ การเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร จํานวน 390 ตารางเมตร ปลอดภัย มั่นคง 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

อเนกประสงคที่เอ้ือตอการจัด (รายละเอียดตามประมาณราคา แข็งแรง ใชงานได ประชาชนที่เขามาใช

กิจกรรมตางๆ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 บริการมีความประทับใจ

พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

N = 15.503889 , E = 101.689144
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

47 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1. เพ่ือใชเปนสถานที่จัด ปรับปรุงซอมแซมโรงยิมสิริวัณวรี - 6,500,000   - - - โรงยิมสิริวัณวรี 1. มีการจัดการแขงขันกีฬา กองการศึกษาฯ

โรงยิมสิริวัณวรีสนามกีฬากลาง กิจกรรมตาง ๆ อันเปน ดังนี้ มีมาตรฐานพรอม ระดับภาค และระดับ

องคการบริหารสวนจังหวัด ประโยชนใหกับเด็ก เยาวชน 1. งานปรับปรุงสวนพื้นสนาม ใชงานรอยละ 80 ประเทศภายในโรงยิม

ชัยภูมิ และประชาชนทั่วไป โรงยิมฯ สิริวัณวรี

2. เพ่ือใหโรงยิมสิริวัณวรีมี 2. งานปรับปรุงสวนอาคาร 2. เด็ก เยาวชน และ

ความพรอมที่จะรองรับการ 3. งานครุภัณฑ ประชาชนไดรับประโยชน

แขงขันกีฬาในระดับจังหวัด (ตามแบบ อบจ. ชัยภูม)ิ จากการใชโรงยิมสิริวัณวรี

ระดับภาค และระดับประเทศ 3. โรงยิมสิริวัณวรีมีทัศนีย-

3. เพ่ือใหโรงยิมสิริวัณวรีมี ภาพที่สวยงาม

ความสงางามและสมพระเกียรติ

เปนเอกลักษณของจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

48 โครงการกอสรางหลังคาโดม 1. เพ่ือสรางหลังคาโดม กอสรางหลังคาโดมอเนกประสงค โรงเรียนในสังกัด 1. โรงเรยีนในสังกัด กองการศึกษาฯ

อเนกประสงคโรงเรียน อเนกประสงคใหนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร- องคการบริหาร- องคการบริหารสวนจังหวัด

ในสังกัดองคการบริหารสวน- ไดใชในกิจกรรมการเรียน สวนจังหวัดชัยภูมิ สวนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิมีหลังคาโดมในการ

จังหวัดชัยภูมิ การสอน กิจกรรมดานกีฬา จํานวน 24 โรงเรยีน ๆ ละ 1 หลัง มีหลังคาโดม จัดกิจกรรมการเรียนการ

นันทนาการ วิชาการและ ขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร อเนกประสงคที่ สอนของโรงเรียน เพ่ือเพ่ิม

อ่ืน ๆ ของโรงเรยีน พื้นที่กอสรางไมนอยกวา ไดมาตรฐานและ ศักยภาพเทียบเทา

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ 160.00 ตารางเมตร พรอมใชงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล

ประสิทธิภาพของผูเรียนให (รายละเอียดตามประมาณการราคาและแบบแปลน อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 2. นักเรียนใชลานอเนกประสงค

เทียบเทาโรงเรียนมาตรฐาน ปงบประมาณ 2562 จํานวน 18 แหง หลังคาโดมในกิจกรรมหนาเสาธง

สากล 1. โรงเรยีนกวางโจนศึกษา 498,000     ดานกีฬา นันทนาการ

2. โรงเรยีนกุดน้ําใสพิทยาคม 498,000     วิชาการและอ่ืน ๆ 

3. โรงเรยีนโคกสะอาดวิทยา 498,000     
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

4. โรงเรยีนตรีประชาพัฒนศึกษา 498,000     

5. โรงเรยีนเนินสงาวิทยา 498,000     

6. โรงเรยีนโนนกอกวิทยา 498,000     

7. โรงเรยีนโนนครอวิทยา 498,000     

8. โรงเรยีนบําเหน็จณรงควิทยาคม 498,000     

9. โรงเรยีนบานหันวิทยา 498,000     

10. โรงเรยีนบานเดื่อวิทยาคม 498,000     

11. โรงเรยีนโปงนกประชาสามัคคี 498,000     

12. โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร 498,000     

13. โรงเรยีนภูแลนคาวิทยายน 498,000     

14. โรงเรยีนมัธยมชัยมงคลรังงาม 498,000     

15. โรงเรยีนมัธยมบานแกงวิทยา 498,000     
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

16. โรงเรยีนมัธยมหนองศาลา 498,000     

17. โรงเรยีนลุมลําชีนิรมิตวิทยา 498,000     

18. โรงเรยีนสตรีชัยภูมิ 2 498,000     

ปงบประมาณ 2564 จํานวน 6 แหง

1. โรงเรยีนสระพังวิทยาคม 498,000  

2. โรงเรยีนหนองขามวิทยา 498,000  

3. โรงเรยีนหนองสังขวิทยายน 498,000  

4. โรงเรยีนหนองไผวิทยานุสรณ 498,000  

5. โรงเรยีนหวยตอนพิทยาคม 498,000  

6. โรงเรยีนหวยยางวิทยาคม 498,000  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

49 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 440,000     - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- 1. โรงเรยีนมีสภาพแวดลอม กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ เปลี่ยนหลังคากระเบ้ือง ณรงควิทยาคม ที่เหมาะสมในการจัด

ตอการใชงาน ลอนคูเปนหลังคาเหล็กรีดลอน มีอาคารเรียนที่มี กิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 1,037 ตารางเมตร สภาพพรอมใชงาน และกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และประชาชนที่เขามา

และกิจกรรมตาง ๆ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

N = 15.503889 , E = 101.689144 และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/63



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

50 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 490,000     - - - โรงเรียนสตรชีัยภูมิ 2 1. โรงเรยีนมีสภาพแวดลอม กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนสตรีชัยภูมิ 2 ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ มีอาคารเรียนที่มี ที่เหมาะสมในการจัด

ตอการใชงาน - ปรับปรุงอาคารเรียน สภาพพรอมใชงาน กิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร แบบ 138 ล. / 38 (พิเศษ) รอยละ 80 และกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ งานรื้อถอน , ติดตั้งฝาเพดานระแนงไมเทียม , 2. ผูปกครอง ชุมชน

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจก , และประชาชนที่เขามา

และกิจกรรมตาง ๆ ติดตั้งผนังไมอัดยาง และติดตั้งกระดานไวนบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

(รายละเอียดตามประมาณราคา และใหการยอมรับโรงเรียน

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N = 15.851195 , E = 102.065630
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

51 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 460,000 - - - โรงเรยีนหนองไผ- 1. โรงเรยีนมีสภาพแวดลอม กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนหนองไผวิทยานุสรณ ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ วิทยานุสรณ มีอาคาร ที่เหมาะสมในการจัด

ตอการใชงาน ปรับปรุง ตอเติมอาคารเรียน เรียนที่มีสภาพพรอม กิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร หลังคาเมทัลชีท พ้ืนที่ไมนอยกวา ใชงานไดรอยละ 80และกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ 308.00 ตารางเมตร 2. ผูปกครอง ชุมชน

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่เขามา

และกิจกรรมตาง ๆ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชบริการ มีความประทับใจ

พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

N = 15.720124 , E = 102.095740
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

52 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงหองน้ําอาคาร ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน - 198,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนกวางโจนศึกษา เรียนใหมีสภาพพรอมใชงาน และปรับปรุงหองเรียน ศึกษามีหองน้ําและ ประชาชนที่มาติดตอ

2. เพ่ือปรับปรุงหองเรียน ดําเนินการ หองเรียน ที่มีคุณภาพ ประสานงานกับทางโรงเรยีน

ใหมีสภาพพรอมใชงาน ปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน 108 ล ใชงานได รอยละ 80 มีความพึงพอใจในการใช

(อาคาร 1,2,3, ฝงซาย, อาคาร1 บริการ

ฝงขวา) และปรับปรุงหองเรียน 2. โรงเรยีนเปนแหลง

(รายละเอียดตามประมาณราคา เรียนรูที่นาดู นาอยู

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ นาเรียน

พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361

1-9/66



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

53 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 381,000     - - - โรงเรยีนบานหัน- 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนบานหันวิทยา ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ วิทยา มีอาคารเรียน แวดลอมที่เหมาะสมใน

ตอการใชงาน เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคารเรียน ที่มีสภาพพรอม การจัดกิจกรรม

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร แบบ ข (ป 2531) งานรื้อวัสดุมุง ใชงานได รอยละ 80 การเรียนรูและกิจกรรม

สถานที่และสิ่งแวดลอม กระเบ้ืองลอนคู , มุงหลังคาเหล็กเมทัลชีท , ตาง ๆ 

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม เชิงชายสําเร็จรูปไฟเบอรซีเมนตบอรด , 2. ผูปกครอง ชุมชน

การเรียน และกิจกรรมตางๆ ปดขางเมทัลชีท และครอบสันเมทัลชีท และประชาชน ที่เขามา

(รายละเอียดตามประมาณราคา ใชบริการ มีความประทับใจ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด N = 16.299811 , E = 102.023621
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

54 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 488,000     - - - โรงเรยีนโคกสะอาด1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนโคกสะอาดวิทยา ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ วิทยา มีอาคารเรียน แวดลอมที่เหมาะสมใน

ตอการใชงาน ทาสีอาคารเรียน ประกอบดวย ที่มีสภาพพรอม การจัดกิจกรรมการ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร งานขูดลางสีเดิม , งานทาสีน้ํา ใชงานได รอยละ 80 เรียนรู และกิจกรรมตางๆ 

สถานที่ และสิ่งแวดลอม พลาสติกภายนอก-ภายใน และ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม ทาสีน้ํามัน , สีกันเปอน ประชาชนที่เขามาใช

การเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ (รายละเอียดตามประมาณราคา บริการ มีความประทับใจ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด N = 16.482985 , E = 102.081559
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

55 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 499,000     - - - โรงเรยีนสระพัง- 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนสระพังวิทยาคม ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ วิทยาคม มีอาคาร แวดลอมที่เหมาะสม

ตอการใชงาน ตอเติมปรับปรุงหองเรียน เรียน ที่มีสภาพ ในการจัดกิจกรรม

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว พรอมใชงาน การเรียนรู และกิจกรรม

สถานที่และสิ่งแวดลอม 28.00 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา รอยละ 80 ตาง ๆ 

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม 224.00 ตารางเมตร 2. ผูปกครอง ชุมชน

การเรียนรู และกิจกรรมตาง ๆ (รายละเอียดตามประมาณราคา และประชาชนที่เขามา

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชบริการ มีความประทับใจ

พิกัด N = 16.392705 , E = 102.399128 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

56 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารประกอบ - 76,000       - - - โรงเรยีนหวยยาง 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนหวยยางวิทยาคม ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ วิทยาคม มีอาคาร คงทนเหมาะแกการ

ตอการใชงาน - เปลี่ยนบานประตูไมเนื้อแข็ง เรียน ที่มีสภาพ จัดการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารที่ ขนาด 2x1 เมตร พรอมเปลี่ยน พรอมใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ ชองกระจกใส หนา 5 มิลลิเมตร รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

เรียนรู พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 6 บาน ใชบริการ มีความประทับใจ

- เปลี่ยนบานหนาตางไมเนื้อแข็ง และใหการยอมรับโรงเรยีน

ขนาด 1 x 0.60 เมตร พรอมอุปกรณ

ครบชุด จํานวน 43 บาน

- เปลี่ยนชองแสงกระจกใส 

5 มิลลิเมตร จํานวน 43 บาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.549867 , E = 101.867425
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

57 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 137,000     - - - โรงเรยีนหนองขาม 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนหนองขามวิทยา ใหมีสภาพที่ดีและเหมาะสม ดําเนินการ วิทยา มีอาคารเรียน คงทนเหมาะแกการจัด

ตอการใชงาน ทาสีอาคารเรียน สีน้ําอะครีลิค ที่มีสภาพพรอมใชงาน การเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารที่ ภายนอก-ภายใน พื้นที่ไมนอยกวา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ 1,660 ตารางเมตร และประชาชนที่เขามา

เรียนรู (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชบริการ มีความประทับใจ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด N = 16.163002 , E = 102.183223
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

58 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเฉลิม- ปรับปรุงอาคารเรียน - 236,000     - - - โรงเรยีนเนินสงา 1. หลังคาอาคารเฉลิม- กองการศึกษาฯ

เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน พระเกียรติใหมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ วิทยา มีอาคารเรียน พระเกียติมีอายุการใชงาน

เนินสงาวิทยา เหมาะสมตอการใชงาน 1.ปรับปรุงฝาเพดานอาคารเฉลิม - ที่ปลอดภัย มั่นคง ยาวนานขึ้น

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พระเกียรติ ชั้น 4 พ้ืนที่ไมนอยกวา แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ 414.00 ตารางเมตร รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

เรียนรู 2. ปรับปรุงหนาตาง ชองแสงดานบน ใชบริการ มีความประทับใจ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ และใหการยอมรับโรงเรียน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 15.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

59 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคาเดิมใหมี ปรับปรุงอาคารเรียน - 441,000     - - - โรงเรยีนโปงนก - 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนโปงนกประชา- สภาพที่ดี และเหมาะสมตอ ดําเนินการ ประชาสามัคคี คงทน เหมาะแกการ 

สามัคคี การใชงาน ปรับปรุงอาคารศิริราช 60 ป มีอาคารเรียนที่ จัดการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคารที่ มุงหลังคาเมทัลชีท พื้นที่ไมนอยกวา ปลอดภัย มั่นคง 2. ผูปกครอง ชุมชน

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ 980.00 ตารางเมตร แข็งแรง ใชงานได และประชาชนที่เขามา

เรียนรู (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด N = 15.762887 , E = 101.557568
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

60 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนโนนครอ- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

โนนครอวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.521983 , E = 101.774610
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

61 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคาอาคาร ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน - 349,000     - - - โรงเรยีนหนองไผ 1. หลังคาอาคารเรียนมี กองการศึกษาฯ

อาคารเรียน โรงเรียนหนองไผ เรียนใหมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ วิทยานุสรณ มีอาคาร อายุการใชงานยาวนานขึ้น

วิทยานุสรณ เหมาะสมตอการใชงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน เรียนที่ปลอดภัย 2. ผูประชาชนที่เขามา

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร มีพ้ืนที่ 630.00 ตารางเมตร มั่นคง แข็งแรง และประชาชนที่เขามา

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

เรียนรู และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740

62 ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 123,000     - - - โรงเรยีนมัธยม- 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

มัธยมชัยมงคลรังงาม ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ ชัยมงคลรังงาม มี แวดลอมที่เหมาะสมในการ

ตอการใชงาน ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น อาคารเรียนที่มี จัดกิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร งานรื้อถอน , งานติดตั้งบานประตูเหล็ก , คุณภาพ ใชงานได และกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ งานติดตั้งบานหนาตางเหล็ก , รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

เอ้ือตอการจัดกิจกรรม งานติดตั้งฝายิปซั่มบอรด ประชาชนที่เขามาใช
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

การเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ และงานติดตั้งตาขายกันนก บริการ มีความประทับใจ

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด N = 15.489560 , E = 101.954893

63 ปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 1) - 496,000     - - - โรงเรียนสตรชีัยภูมิ 2 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

(อาคาร 1) โรงเรยีนสตรี- ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ มีอาคารเรียนที่มี แวดลอมที่เหมาะสมในการ

ชัยภูมิ 2 ตอการใชงาน ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 1) คุณภาพใชงานได จัดกิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร งานรื้อ และติดตั้งฝาเพดาน รอยละ 80 และกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอม ยิปซั่มบอรด , พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ , 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ ทาสีน้ําอะคีลิคภายใน ประชาชนที่เขามาใช

เรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ และทาสีน้ําอะคีลิคภายนอก บริการ มีความประทับใจ

(รายละเอียดตามประมาณราคา และใหการยอมรับโรงเรียน

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

64 ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน - 499,000     - - - โรงเรยีนภูแลนคา- 1. หลังคาอาคารเรียนมี กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนภูแลนคาวิทยายน อาคารเรียนใหมีสภาพที่ดี ดําเนินการ วิทยายน มีอาคาร อายุการใชงานยาวนานขึ้น

และเหมาะสมตอการใชงาน ซอมแซมปรับปรุง หลังคาอาคารเรียน  แบบ ก เรียนที่ปลอดภัย 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร จํานวน 1 หลัง พ้ืนที่ 994.00 ตารางเมตร มั่นคงแข็งแรง ประชาชนที่เขามาใช

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานไดรอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

เรียนรู พิกัด N = 15.887030 , E = 101.793722 และใหการยอมรับโรงเรียน

65 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 163,800     - - - โรงเรียนหนองขาม 1. พ้ืนอาคารเรียนเปน กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนหนองขามวิทยา 2. เพ่ือใชในการจัดกิจกรรม ดําเนินการ วิทยา มีอาคารที่ พ้ืนกระเบ้ือง สะดวกตอ

การเรียนการสอน ปูพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบใตถุนอาคารเรียน ปลอดภัย มั่นคง การใชจัดกิจกรรมของ

ขนาด 12" x 12" จํานวน 265 ตารางเมตร แข็งแรง ที่ได โรงเรียนและชุมชน

มาตรฐาน ใชงาน 2. อาคารเอ้ือตอการ

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ไดรอยละ 80 เรียนการสอนของครู

พิกัด N = 16.163002 , E = 102.183223 นักเรียน ไดอยางมีคุณภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

66 โครงการปรับปรุงหองสมุด 1. เพ่ือปรับปรุงหองสมุดใหมี ปรับปรุงหองสมุด - 286,000 - - - โรงเรยีนโนนกอก- 1. หองสมุดมีความ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนโนนกอกวิทยา ความคงทน แข็งแรง และ ดําเนินการ วิทยา มีหองสมุด ปลอดภัย คงทน เหมาะ

เหมาะสมตอการใชงาน ปรับปรุงหองสมุด ขนาด มั่นคง แข็งแรง แกการจัดการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองสมุด กวาง 6.70 เมตร ยาว 34.00 เมตร ปลอดภัย ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

เรียนรู พิกัด บริการ มีความประทับใจ

N = 16.180386 , E = 101.925446 และใหการยอมรับโรงเรียน

67 โครงการปรับปรุง/ซอม- 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน - 480,000 - - - โรงเรียนสตรชีัยภูมิ 2 1. อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษาฯ

แซมอาคารเรียนและ และอาคารประกอบมีสภาพ และอาคารประกอบ มีอาคารเรียนที่ ประกอบมีความปลอดภัย

อาคารประกอบ โรงเรียน- ที่ดี และเหมาะสมตอการใชงาน ดําเนินการ ปลอดภัย มั่นคง คงทน เหมาะแกการจัดการเรียนรู

สตรีชัยภูมิ 2 2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร ปูพื้นหินขัด จํานวน 730 ตารางเมตร แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

เรียนและอาคารประกอบที่ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ พิกัด บริการมีความประทับใจ

เรียนรู N = 15.851195 , E = 102.065630 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

68 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคาอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน - 599,000     - - - โรงเรียนมัธยมบาน- 1. หลังคาอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนมัธยมบานแกงวิทยา เรียนใหมีสภาพที่ดีและเหมาะ ดําเนินการ แกงวิทยามีอาคารเรียน มีอายุการใชงานยาวนานขึ้น

เหมาะสมตอการใชงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ที่ปลอดภัยมั่นคง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,310 ตารางเมตร แข็งแรงใชงานได และประชาชนที่เขามา

ที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

การเรียนรู พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

N = 16.180872 , E = 102.324274

69 โครงการปรับปรุงลานอเนก- 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 494,000      -  - - โรงเรยีนบานเดื่อ 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนบานเดื่อ- ประสงคใหมีสภาพที่ดีและ ดําเนินการ วิทยาคม มีลาน แวดลอมที่เหมาะสมในการ

วิทยาคม เหมาะสมตอการใชงาน ปรับปรุงพื้นลานกีฬา ปรับระดับ อเนกประสงคที่มี จัดกิจกรรมการเรียนรูและ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร เทพ้ืน คสล. ขนาดกวาง 32.00 เมตร คุณภาพใชงานได กิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และประชาชน ที่เขามา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

และกิจกรรมตาง ๆ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

N = 16.114260 และใหการยอมรับโรงเรียน

E = 101.887856

70 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1. เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอล - 176,000      -  - - โรงเรยีนหวยยาง 1. สนามฟุตบอลมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนหวยยางวิทยาคม โดยการถมดินปรับพื้นสนาม ดําเนินการ วิทยาคม มีสนาม แวดลอมที่ดี มีบรรยากาศ

ใหเหมาะสมตอการใชงาน ถมดินปรับพื้นสนาม จํานวน ฟุตบอลที่มีสภาพ ที่เอ้ือตอการใชงาน

2. เพ่ือใชเปนที่รองรับการให 4,185 ลบ.ม. ที่ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

บริการแกชุมชนในการขอใช (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 ประชาชน ที่เขามาใช

สถานที่จัดกิจกรรม และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ บริการ มีความประทับใจ

พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

N = 16.549867 , E = 101.867425
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

71 โครงการปรับปรุงลานอเนก- 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000      -  - - โรงเรยีนหวยตอน- 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนหวยตอน- ประสงคใหมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ พิทยาคม มีลาน แวดลอมที่เหมาะสมในการ

พิทยาคม เหมาะสมตอการใชงาน ปรับปรุงลานอเนกประสงค อเนกประสงคที่มี จัดกิจกรรมการเรียนรูและ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 800 ตารางเมตร สภาพพรอมใชงาน กิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู พิกัด และประชาชน ที่เขามา

และกิจกรรมตาง ๆ N = 15.883117 , E = 101.935074 ใชบริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน

72 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1. เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอล  - 490,000      -  - - โรงเรยีนเพชร 1. สนามฟุตบอลมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร ใหไดมาตรฐานมุงสูความเปน ดําเนินการ วิทยาคาร มีสนาม แวดลอมที่ดี มีบรรยากาศ

เลิศในดานกีฬา ปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตบอลดวยการ ฟุตบอลที่ได ที่เอ้ือตกการใชงาน

2. เพ่ือใชเปนที่รองรับการ ปลูกหญา มีพ้ืนที่ 5,400 ตร.ม. มาตรฐาน ใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ใหบริการแกชุมชน ในการขอ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ได รอยละ 80 และประชาชน ที่เขามา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ใชสถานที่จัดกิจกรรม พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

N = 16.343013 , E = 102.275289 และใหการยอมรับโรงเรียน

73 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 496,000      -  - - โรงเรยีนหวยตอน 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค (แหงที่ 2) โรงเรยีน ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ (แหงที่ 2) พิทยาคม มีลาน อายุการใชงานยาวนานขึ้น

หวยตอนพิทยาคม 2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ดําเนินการ อเนกประสงคที่ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน ซอมแซมพ้ืนลานกีฬาโดยเทพื้น ปลอดภัย มั่นคง ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด คสล. ขนาดกวาง 35 เมตร ยาว แข็งแรง ใชงาน บริการมีความประทับใจ

กิจกรรม 55 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือ ไดรอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

พ้ืนที่ซอมแซมไมนอยกวา

1,925  ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.883026 , E = 101.935689
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

74 โครงการปรับปรุงสนาม 1. เพื่อปรับสนามฟุตบอลใหได ปรับปรุงสนามฟุตบอล - 287,000     - - - โรงเรยีนสระพัง 1. สนามฟุตบอลมีสภาพ กองการศึกษาฯ

ฟุตบอล โรงเรียนสระพัง- มาตรฐานมุงสูความเปนเลิศ ดําเนินการ วิทยาคมมีสนาม แวดลอมที่ดี มีบรรยากาศ

วิทยาคม ในดานกีฬา ถมดินปรับพ้ืนสนาม ฟุตบอลที่ได ที่เอ้ือตอการใชงาน

2. เพ่ือใชเปนที่รองรับการให จํานวน 576 ลูกบากศเมตร มาตรฐาน ใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

บริการแกชุมชน ในการขอใช (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ไดรอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

สถานที่จัดกิจกรรม พิกัด บริการ มีความประทับใจ

N = 16.392705 , E = 102.339128 และใหการยอมรับโรงเรียน

75 โครงการปรับปรุงสนาม 1. เพื่อปรับสนามฟุตบอลใหได ปรับปรุงสนามฟุตบอล - 348,000     - - - โรงเรียนโคกสะอาด 1. สนามฟุตบอลมีสภาพ กองการศึกษาฯ

ฟุตบอล โรงเรียนโคก- มาตรฐานมุงสูความเปนเลิศ ดําเนินการ วิทยา มีสนามฟุตบอล แวดลอมที่ดี มีบรรยากาศ

สะอาดวิทยา ในดานกีฬา ถมดินปรับพ้ืนสนาม ที่ไดมาตรฐาน ที่เอ้ือตอการใชงาน

2. เพ่ือใชเปนที่รองรับการให จํานวน 8,250.00 ลูกบากศเมตร ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

บริการแกชุมชน ในการขอใช (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

สถานที่จัดกิจกรรม พิกัด บริการ มีความประทับใจ

N = 16.482945 , E = 102.081559 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

76 โครงการปรับปรุงหองประชุม 1. เพ่ือปรับปรุงหองประชุม ปรับปรุงหองประชุม - 466,000      -  - - โรงเรยีนภูแลนคา- 1. โรงเรยีนมีอาคาร สถานที่ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนภูแลนคาวิทยายน ใหมีสภาพที่ดีและเหมาะสม ดําเนินการ วิทยายน มีหอง และบรรยากาศที่เอ้ือตอการ

ตอการใชงาน ปรับปรุงหองประชุม ขนาดกวาง ประชุมที่มีสภาพดี จัดกิจกรรมและการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร 10.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร ใชงานได 2.ชุมชน ผูปกครอง และ

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี พ้ืนที่ 252.00 ตารางเมตร รอยละ 80 ประชาชนทั่วไปที่ไดใช

และเอ้ือตอการจัด (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ บริการหอประชุมเกิดความ

กิจกรรมตาง ๆ พิกัด สะดวกและใหการ

N = 15.887030 , E = 101.793722 ยอมรับโรงเรียน

77 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกให กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000  -  - - โรงเรยีนหวยตอน- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรยีนหวยตอน- กับนักเรียน ครู ผูปกครอง สภาพเดิม พิทยาคม มีถนน ประชาชนที่มาติดตอประสานงาน

พิทยาคม และประชาชนที่มาติดตอ ถนนดิน ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก กับทางโรงเรียนมีความพึงพอใจ

ประสานงานกับทางโรงเรยีน ความยาว 295.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช ในการใชบริการ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ดําเนินการ งานได รอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียนรูที่นาดู นาอยู นาเรียน

นาอยู นาดู นาเรียน กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ความยาว 185.00 เมตร ดินถม

เกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม

นอยกวา 925.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.883232 , E = 101.934176

จุดสิ้นสุด N = 15.883002 , E = 101.935000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

78 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,500     - - - โรงเรยีนลุมลําชี - 1. โรงเรยีนมีถนนคอนกรีต กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนลุมลําชี- เสริมเหล็กภายในบริเวณ สภาพเดิม นิรมิตวิทยา มีถนน เสริมเหล็ก ที่มีสภาพดี 

นิรมิตวิทยา โรงเรียน - ชวงที่ 1 ถนนดิน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก และปลอดภัยเหมาะสําหรับ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 5.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช การสัญจรและใหบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครอง - ชวงที่ 2 ถนนดิน ผิวจราจร งานได รอยละ 80 ชุมชน 

และบุคคลภายนอกที่มาติดตอ กวาง 9.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร 2. ครู นักเรียนและผูใช

ประสานงานที่โรงเรียน - ชวงที่ 3 ถนนดิน ผิวจราจร บริการไดรับความปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร

ดําเนินการ

- ชวงที่ 1  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 65.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.10 เมตร

- ชวงที่ 2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

กวาง 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 13.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.10 เมตร

- ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 95.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 ม. กวางขางละ 0.10 เมตร

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 917.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

ชวงที่ 1

จุดเริ่มตน N = 15.707193 , E = 101.938047

จุดสิ้นสุด N = 15.707288  , E = 101.937465

ชวงที่ 2

จุดเริ่มตน N=15.707288 , E=101.937465
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

จุดสิ้นสุด N=15.707321 , E=101.937346

ชวงที่ 3

จุดเริ่มตน N=15.707321 , E=101.937346

จุดสิ้นสุด N=15.707865 , E=101.937679

79 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 243,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน- 1. โรงเรยีนมีถนนคอนกรีต กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete ศึกษา มีถนน เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic

Concrete โรงเรยีนกวางโจน- Concrete ใหมีความสะดวก สภาพเดิม คอนกรีต Concrete ที่ใหความ

ศึกษา และปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ผิวปู สะดวกในการคมนาคม

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ กวาง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร Asphaltic 2. มีภูมิทัศนที่ดีและ

โรงเรยีนและอํานวยความ ดําเนินการ Concrete ที่ได อํานวยความสะดวกใหกับ

สะดวกใหกับนักเรียน ครู ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานใชงาน นักเรียน ครู ผูปกครอง

ผูปกครองและบุคคลภายนอก ผิวปู Asphaltic Concrete ไดรอยละ 80 และบุคคลภายนอกที่มา

ที่มาติดตอประสานงานกับ ผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ติดตอประสานงานกับทางโรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ทางโรงเรียน ยาว 335.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,340.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.263384 , E = 102.200598

จุดสิ้นสุด  N = 16.263620 , E = 102.199788

80 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสราง หองน้ํา กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000     - - - โรงเรยีนมัธยม- 1. ผูใชบริการมีสุขอนามัย กองการศึกษาฯ

หองสวมนักเรียน โรงเรียน หองสวม ที่สะอาด ปลอดภัย ดําเนินการ บานแกงวิทยา ที่ดี สงผลตอสุขภาพที่

มัธยมบานแกงวิทยา ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ กอสรางอาคารหองสวมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 มีอาคารหองสวม สมบูรณแข็งแรง

กับจํานวนนักเรียน (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ นักเรียนที่ได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

2. เพ่ือสรางความพึงพอใจ พิกัด มาตรฐานใชงานได ประชาชน ที่เขามาใช

ใหกับครู ผูปกครอง และ จุดเริ่มตน N = 16.180872 รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

นักเรียน จุดสิ้นสุด  E = 102.324274 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

81 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเกา ปรับปรุงอาคารเรียน - 499,000     - - - โรงเรยีเกษตร- 1. นักเรียน เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนเกษตรสมบูรณ - เปนหองพักนักกีฬาที่มี ดําเนินการ สมบูรณวิทยาคม ผูใชบริการมีทักษะในการ

วิทยาคม คุณภาพพรอมใชงาน ปรับปรุงอาคารเกาเปนหองพัก มีหองพักนักกีฬา เลนกีฬา และสามารถนํา

2. เพ่ือสงเสริมใหนักกีฬาไดมี นักกีฬา จํานวน 4 หอง ที่มีคุณภาพ ใช ไปใชประกอบอาชีพได

โอกาสฝกซอมและมีความ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ งานไดรอยละ 80 2. นักเรียน เยาวชน

พรอมในการแขงขันที่สูงข้ึน พิกัด และผูใชบริการรักการเลน

จุดเริ่มตน N = 16.298279 กีฬาและใชเวลาวางให

จุดสิ้นสุด  E = 101.934231 เกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด

82 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 497,000     - - - โรงเรยีนมัธยม- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete หนองศาลา มีถนน ประชาชน ที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนมัธยม- Concrete ใหมีความสะดวก สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

หนองศาลา และปลอดภัย - ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ กวาง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร Concrete ที่ได ในการใชบริการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

โรงเรยีนและอํานวยความ - ชวงที่ 2 ถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร มาตรฐานใชงานได 2. โรงเรยีนเปนแหลง

สะดวกใหกับนักเรียน ครู ยาว 110.00 เมตร รอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู นาเรียน

ผูปกครอง และบุคคลภายนอก ดําเนินการ

ที่มาติดตอประสานงานกับ - ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางโรงเรียน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกวาง

4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

- ชวงที่ 2  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง กวางขางละ 0.15 เมตร

พ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,980.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน   N = 16.237000 , E = 102.289000

1-9/91



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

          จุดสิ้นสุด   N = 16.2366  , E = 102.2903

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน   N = 16.2366 , E = 102.2903

          จุดสิ้นสุด   N = 16.2371  , E = 102.2913

83 โครงการปรับปรุงหองประชุม 1. เพ่ือปรับปรุงหองประชุม ปรังปรุงหองประชุม - 361,000     - - - โรงเรียนหนองขาม 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนหนองขามวิทยา ใหมีสภาพที่ดี และเหมาะสม ดําเนินการ วิทยา มีหองประชุม แวดลอมที่เหมาะสมใน

ตอการใชงาน งานปูผิวอาคารหองประชุม ที่มีสภาพดีใชงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พ้ืนผิวหินขัด จํานวน 550 ตารางเมตร ได รอยละ 80 และกิจกรรมตาง ๆ

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ (รายละเอียดตามประมาณราคา 2. ผูปกครอง ชุมชน 

เอ้ือตอการจัดกิจกรรม และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และประชาชนที่เขามา

การเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ พิกัด ใชบริการ มีความประทับใจ

N = 16.163002 , E = 102.183223 และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/92



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

84 โครงการปรับปรุงถนน 1. เพ่ืออํานวยความสะดวก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000     - - - โรงเรยีนบานเปา 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู ใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยา มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Aaphaltic Concrete และประชาชนที่มาติดตอ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

โรงเรยีนบานเปาวิทยา ประสานงานกับทางโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม 5.50 เมตร ยาว 548.00 เมตร Concrete ที่ได ในการใชบริการ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ดําเนินการ มาตรฐาน ใชงานได 2. โรงเรยีนเปนแหลง

นาอยู นาดู นาเรียน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ผิวปู Asphaltic Concrete นาเรียน

ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

2,000.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

1-9/93



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.376426 , E = 101.969552

จุดสิ้นสุด N = 16.376645 , E = 101.970431

85 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 458,000     - - - โรงเรยีนเพชร- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนเพชร - ใหกับนักเรียน ครู ผูปกครอง สภาพเดิม วิทยาคาร มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

วิทยาคาร และประชาชนที่มาติดตอ ถนนดินผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

ประสานงานกับทางโรงเรยีน ยาว 169.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ดําเนินการ ใชงานได ในการใชบริการ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง รอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง

นาอยู นาดู นาเรียน 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เรียนรูที่นาดู นาอยู

ยาว 169.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ นาเรียน

ไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 845.00 ตารางเมตร

1-9/94



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.342135 , E = 102.274091

จุดสิ้นสุด N = 16.343078 , E = 102.273310

86 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางหองน้ํา กอสรางอาคารหองสวมนักเรียน - 477,000     - - - โรงเรยีนกุดน้ําใส 1. ผูใชบริการมีสุขอนามัย กองการศึกษาฯ

หองสวมโรงเรียนกุดน้ําใส หองสวม ที่สะอาด ปลอดภัย ดําเนินการ พิทยาคม มีอาคาร ที่ดี สงผลตอสุขภาพที่

พิทยาคม ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ กอสรางอาคารหองสวมนักเรียน หองสวมนักเรียน สมบูรณแข็งแรง

กับจํานวนนักเรียน หญิง 6 ที่ / 49 ที่ไดมาตรฐาน 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือสรางความพึงพอใจ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได ประชาชนที่เขามาใช

ใหกับครู ผูปกครอง พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758 รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

และนักเรียน และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/95



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

87 โครงการปรับปรุงบานพักครู 1. เพ่ือปรับปรุงบานพักครู ปรับปรุงบานพักครู - 231,000     - - - โรงเรยีนเนินสงา 1. ครู และบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนเนินสงาวิทยา ใหมีคุณภาพและไดมาตฐาน ดําเนินการ วิทยา มีบานพักครู การศึกษามีคุณภาพชีวิต

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต ปรับปรุงบานพักครู จํานวน 2 หลัง อาศัย ปลอดภัย ที่ดีข้ึน สงผลตอการจัด

ใหแกครูและบุคลากร (รายละเอียดตามประมาณราคา มั่นคง แข็งแรง กิจกรรมการเรียนรู 

ทางการศึกษา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานไดรอยละ 80 อยางมีประสิทธิภาพ

พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ประชาชนที่เขามาใชบริการ

มีความประทับใจและใหการ

ยอมรับโรงเรียน

1-9/96



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

88 โครงการกอสรางรั้วโรงเรยีน 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ กอสรางรั้วโรงเรยีน - 495,000     - - - โรงเรียนตรปีระชา- 1. สามารถปองกันและลด กองการศึกษาฯ

ตรีประชาพัฒนศึกษา โรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและ ดําเนินการ พัฒนศึกษา มีรั้ว จํานวนการหนีเรียนของ

เหมาะสมตอการใชงาน กอสรางรั้วกออิฐบล็อคทึบ โรงเรียนที่ปลอดภัย นักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย ฉาบเรียบ 2 ดาน สูง 1.80 เมตร พรอมใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู ยาว 225 เมตร (ชวงละ 2.50 เมตร) รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใชบริการ

นักเรียน บุคลากรทางการ (รายละเอียดตามประมาณราคา มีความประทับใจและให

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ การยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน พิกัด N = 15.4999632 , E = 101.436548
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

89 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000     - - - โรงเรยีนมัธยม - 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย กองการศึกษาฯ

หองสวม โรงเรียนมัธยมชัย- ที่ถูกสุขลักษณะ ดําเนินการ ชัยมงคลรังงาม สุขภาพจิตที่ดีตอสถาน -

มงคลรังงาม 2. เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ กอสรางอาคารหองสวมนักเรียน มีอาคารหองสวม ศึกษา เอ้ืออํานวยตอการ

ตอการรองรับประชาชน หญิง 6 ที่ / 49 ที่ไดมาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู

ชุมชน ผูปกครอง และ (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได 2. โรงเรยีนมีสถานที่

นักเรียนที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 สําหรับรองรับประชาชน

พิกัด N = 15.489560 , E = 101.954893 ชุมชน ผูปกครอง และ

นักเรียนที่ถูกสุขลักษณะ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

90 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม - 477,000     - - - โรงเรยีนหวยตอน- 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย กองการศึกษาฯ

หองสวม โรงเรียนหวยตอน- ที่ถูกสุขลักษณะ ดําเนินการ พิทยาคม มีอาคาร สุขภาพจิตที่ดีตอสถานศึกษา

พิทยาคม 2. เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ กอสรางอาคารหองสวมนักเรียน หองสวมที่ได เอ้ืออํานวยตอการจัด

ตอการรองรับประชาชน หญิง 6 ที่ / 49 มาตรฐาน กิจกรรมการเรียนรู

ชุมชน ผูปกครอง และ (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได 2. โรงเรยีนมีสถานที่

นักเรียนที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 สําหรับรองรับประชาชน

พิกัด N = 15.489560 , E = 101.954893 ชุมชน ผูปกครอง และ

นักเรียนที่ถูกสุขลักษณะ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

91 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงหองน้ําอาคาร ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค - 400,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน- 1. โรงเรยีนมีหองน้ํา กองการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน อเนกประสงค ใหมีสภาพ ดําเนินการ ศึกษา มีหองน้ํา บริเวณหอประชุม ที่มี

กวางโจนศึกษา พรอมใชงานได ปรับปรุงหองอาบน้ําชาย/หญิง หอประชุมใชงาน ความสะอาด ถูกสุขอนามัย

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีหองน้ํา อาคารอเนกประสงค เปนหองน้ําชาย / หญิง ไดดี รอยละ 80 อยูในสภาพที่ใชงานได

ที่ไดมาตรฐาน รองรับการ (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 2. โรงเรยีนมีหองน้ําไวรองรับ

บริการของชุมชน ผูปกครอง พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361 การบริการของชุมชน ผูปกครอง 

ครู และนักเรียน ครูและนักเรียนอยางเพียงพอ

92 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 327,000     - - - โรงเรียนโคกสะอาด 1. โรงเรยีนมีถนนคอนกรีต กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนโคกสะอาด- เสริมเหล็กภายในบริเวณ สภาพเดิม วิทยา มีถนน ที่มีสภาพดี และปลอดภัย

วิทยา โรงเรียน ถนนดิน ผิวจราจร กวาง 4.00 - คอนกรีตเสริมเหล็ก เหมาะสําหรับการสัญจร

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก 4.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน ใช และใหบริการชุมชน

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ดําเนินการ งานไดรอยละ 80 2. ครู นักเรียนและผูใช

1-9/100



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

นาอยู นาดู นาเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง บริการไดรับความปลอดภัย

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ความยาว 150.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ

ไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.482845 , E = 102.080684

จุดสิ้นสุด N = 16.482509 , E = 102.081919
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

93 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค - 256,000     - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

ประสงคโรงเรียนบําเหน็จ - ประสงคมีสภาพที่มั่นคง ดําเนินการ ณรงควิทยาคม เหมาะแกการ จัดการ

ณรงควิทยาคม แข็งแรง ปลอดภัย และพรอม ปรับปรุงพ้ืนอาคารอเนกประสงค มีอาคารอเนก เรียนรู

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนพ้ืนผิวหินขัด หนา 1.00 เซนติเมตร ประสงค ที่มั่นคง 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พ้ืนที่ 390.00 ตารางเมตร ปลอดภัย แข็งแรง ประชาชนที่เขามาใช

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

เอ้ือตอการจัดกิจกรรม และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

การเรียนรูและอ่ืน ๆ ได พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

94 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต - 496,000     - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได เสริมเหล็ก ณรงควิทยาคม ภายในบริเวณโรงเรยีนและ

บําเหน็จณรงควิทยาคม มาตรฐานและใชงานไดอยาง ดําเนินการ มีรางระบายน้ํา ลดการเกิดอุบัติเหตุได

ปลอดภัย กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต คสล. ที่ปลอดภัย 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ เสริมเหล็ก ขนาดปากกวาง 0.25 เมตร มั่นคง แข็งแรง ประชาชนที่เขามาใช

โรงเรยีนและอํานวยความ ลึก 0.48 เมตร ยาว 414.00 เมตร ใชงานไดรอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

สะดวกใหกับนักเรียน ครู (รายละเอียดตามประมาณราคา และใหการยอมรับโรงเรียน

ผูปกครองและบุคคลภายนอก และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

ที่มาติดตอประสานงานกับ พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144

ทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

95 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกให กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 293,000     - - - โรงเรยีนหนองไผ 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรยีนหนองไผ กับนักเรียน ครู ผูปกครอง สภาพเดิม วิทยานุสรณ ประชาชน ที่มาติดตอ

วิทยานุสรณ และประชาชนที่มาติดตอ ถนนดิน ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร มีถนนคอนกรีต ประสานงานกับทาง

ประสานงานกับทางโรงเรยีน ความยาว 107.00 เมตร เสริมเหล็กที่ได โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ดําเนินการ มาตรฐาน ใชงาน ในการใชบริการ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ไดรอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง

นาอยู นาดู นาเรียน กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เรียนรูที่นาดู นาอยู

ความยาว 107.00 เมตร นาเรียน

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.50 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา

535.00 ตารางเมตร

1-9/104



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.721034 , E = 102.095539

จุดสิ้นสุด N = 15.721453 , E = 102.094745

96 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกให กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 254,000     - - - โรงเรยีนโปงนก 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรยีนโปงนก กับนักเรียน ครู ผูปกครองและ สภาพเดิม ประชาสามัคคี ประชาชน ที่มาติดตอ

ประชาสามัคคี ประชาชนที่มาติดตอประสาน ถนนดิน ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร มีถนนคอนกรีต ประสานงานกับทาง

งานกับทางโรงเรียน ความยาว 116.00 เมตร เสริมเหล็กที่ได โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ดําเนินการ มาตรฐาน ใชงาน ในการใชบริการ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ไดรอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง

นาอยู นาดู นาเรียน 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เรียนรูที่นาดู นาอยู นาเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ความยาว 116.00 เมตร 

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา

464.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.763794 , E = 101.567877

จุดสิ้นสุด N = 15.762969 , E = 101.557949
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

97 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 447,000     - - - โรงเรยีนบานเดื่อ 1. โรงเรยีนมีถนนคอนกรีต กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนบานเดื่อ- เสริมเหล็ก ภายในบริเวณ สภาพเดิม วิทยาคม มีถนน ที่มีสภาพดี และปลอดภัย

วิทยาคม โรงเรียน ถนนดิน กวาง 4.00 - 4.50 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก เหมาะสําหรับการสัญจร

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก ยาว 205.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน และใหบริการชุมชน

ใหกับผูเรียน ผูปกครอง และ ดําเนินการ ใชงานได 2. ครู นักเรียนและ

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง รอยละ 80 ผูใชบริการไดรับความ

ประสานงานที่โรงเรียน 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร ปลอดภัย

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.113983 , E = 101.887512

จุดสิ้นสุด N = 16.114888 , E = 101.886771

98 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรยีนมัธยม- 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนมัธยม - บานพักครูที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ หนองศาลา มี ทางการศึกษามีคุณภาพ

หนองศาลา มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. อาคารบานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 16.236334 , E = 102.289504 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

99 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรยีนหวยตอน 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนหวยตอน - บานพักครู ที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ พิทยาคม มีอาคาร ทางการศึกษามีคุณภาพ

พิทยาคม มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. บานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 15.883026 , E = 101.935689 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/109



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

100 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรียนโคกสะอาด 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนโคกสะอาด - บานพักครู ที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ วิทยา มีอาคาร ทางการศึกษามีคุณภาพ

วิทยา มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. บานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 16.482945 , E = 102.081559 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/110



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

101 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรยีนบานเปา- 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนบาน - บานพักครู ที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ วิทยา มีอาคาร ทางการศึกษามีคุณภาพ

เปาวิทยา มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. บานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.921807 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/111



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

102 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรยีนหวยยาง- 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนหวยยาง- บานพักครู ที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ วิทยาคม มีอาคาร ทางการศึกษามีคุณภาพ

วิทยาคม มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. บานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 16.549867 , E = 101.867425 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/112



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

103 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน- 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนกวางโจน - บานพักครู ที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ ศึกษา มีอาคาร ทางการศึกษามีคุณภาพ

ศึกษา มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. บานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/113



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

104 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนบําเหน็จ- บานพักครู ที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ ณรงควิทยาคม มี ทางการศึกษามีคุณภาพ

ณรงควิทยาคม มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. อาคารบานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน

1-9/114



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

105 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักครู - 493,000     - - - โรงเรยีนเนินสงา 1. ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียนเนินสงา- บานพักครู ที่มีคุณภาพและได ดําเนินการ วิทยา มีอาคาร ทางการศึกษามีคุณภาพ

วิทยา มาตรฐาน กอสรางอาคารบานพักครู คสล. บานพักครู ชีวิตที่ดีขึ้น สงผลตอ

2. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 1 ชั้น (บานแฝด) ปลอดภัย มั่นคง การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหแกครูและบุคลากรทาง ขนาด 8.00  x 11.00 ม. แข็งแรง ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช

พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537 บริการ มีความประทับใจ

และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

106 โครงการปรับปรุงลานอเนก- 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000     - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรียนบําเหน็จณรงค ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ ณรงควิทยาคม มี อายุการใชงานยาวนานขึ้น

วิทยาคม 2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค ลานอเนกประสงค 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร ที่ไดมาตรฐาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

107 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000     - - - โรงเรยีนสตรี- 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนสตรีชัยภูมิ 2 ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ ชัยภูมิ 2 มีลาน อายุการใชงานยาวนานขึ้น

2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค อเนกประสงค 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร ที่ไดมาตรฐาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630 รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

108 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000     - - - โรงเรยีนหนองไผ- 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนหนองไผ- ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ วิทยานุสรณ มีลาน อายุการใชงานยาวนานขึ้น

วิทยานุสรณ 2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค อเนกประสงค 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร ที่ไดมาตรฐาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740 รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

109 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000     - - - โรงเรยีนสระพัง 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนสระพัง- ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ วิทยาคม มีลาน อายุการใชงานยาวนานขึ้น

วิทยาคม 2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค อเนกประสงค 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร ที่ไดมาตรฐาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม พิกัด N = 16.392705 , E = 102.399128 รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

110 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000     - - - โรงเรยีนโนนกอก 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนโนนกอก- ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ วิทยา มีลานอเนก อายุการใชงานยาวนานขึ้น

วิทยา 2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค ประสงคที่ได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร มาตรฐานใชงาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ได รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม พิกัด N = 16.179762 , E = 101.924807 และใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

111 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000     - - - โรงเรยีนเพชร- 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ วิทยาคาร มีลาน อายุการใชงานยาวนานขึ้น

2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค อเนกประสงคที่ได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร มาตรฐานใชงาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ได รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม พิกัด  N = 16.343013 , E = 102.275289 และใหการยอมรับโรงเรียน

112 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 491,000     - - - โรงเรยีนกุดน้ําใส 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนกุดน้ําใส- ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ พิทยาคม มีลาน อายุการใชงานยาวนานขึ้น

พิทยาคม 2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค อเนกประสงคที่ได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที่ 800.00 ตารางเมตร มาตรฐานใชงาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา ได รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด  N = 15.548807 , E = 101.812758
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

113 โครงการปรับปรุงลานอเนก 1. เพ่ือปรับปรุงลานอเนก ปรับปรุงลานอเนกประสงค - 346,000     - - - โรงเรยีนโนนครอ 1. ลานอเนกประสงคมี กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนโนนครอ - ประสงคใชจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินการ วิทยา มีลานอเนก อายุการใชงานยาวนานขึ้น

วิทยา 2. เพ่ือใหมีลานอเนกประสงค ปรับปรุงลานอเนกประสงค ประสงคที่ได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

รองรับการใหบริการแกชุมชน มีขนาดพื้นที5่58.00 ตารางเมตร มาตรฐานใชงาน ประชาชนที่เขามาใช

ในการขอใชสถานที่จัด (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ได รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

กิจกรรม พิกัด  N = 15.521983 , E = 101.774610 และใหการยอมรับโรงเรียน

114 โครงการกอสรางปาย 1. เพ่ือกอสรางปายประชา- กอสรางปายประชาสัมพันธ - 108,500     - - - โรงเรยีนหนองไผ- 1. โรงเรยีนมีภูมิทัศน กองการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ โรงเรียน สัมพันธของโรงเรียนใหมี ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร วิทยานุสรณ มีปาย ที่สวยงามมากยิ่งข้ึน

หนองไผวิทยานุสรณ คุณภาพและไดมาตรฐาน (รายละเอียดตามประมาณราคา ประชาสัมพันธ 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ที่มั่นคง ปลอดภัย และประชาชนที่เขามา

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี พิกัด แข็งแรง ได ใชบริการ มีความประทับใจ

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ N = 15.722404 , E = 102.094523 มาตรฐาน ใชงาน และใหการยอมรับโรงเรียน

เรียนรูและอ่ืน ๆ ได ไดรอยละ 80
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

115 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือกอสรางอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม - 477,000 - - - โรงเรยีนหนองไผ - 1. ผูใชบริการมีสุขอนามัย กองการศึกษาฯ

หองสวม โรงเรียนหนองไผ - ที่สะอาด ปลอดภัย ถูก นักเรียนหญิง วิทยานุสรณ ที่ดีสงผลตอสุขภาพที่

วิทยานุสรณ สุขลักษณะและเพียงพอกับ ดําเนินการ มีอาคารหองสวม สมบูรณแข็งแรง

จํานวนนักเรียน กอสรางอาคารหองสวมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 ที่ไดมาตรฐานถูก 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือสรางความพึงพอใจให (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ สุขลักษณะ ใชงาน ประชาชนที่เขามาใช

กับครูผูปกครองและนักเรียน พิกัด ไดรอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

N = 15.720124 , E = 102.095740 และใหการยอมรับโรงเรียน

116 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารหอ ปรับปรุงอาคารหอประชุม - 202,000     - - - โรงเรยีนสตรีชัย - 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

หอประชุม 100/27 ประชุมมีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ดําเนินการ ภูมิ 2 มีอาคาร เหมาะแกการ จัดการ

โรงเรยีนสตรีชัยภูมิ 2 ปลอดภัย และพรอมใชงานได ปรับปรุงอาคารหอประชุม หอประชุม มั่นคง เรียนรูและการจัดกิจกรรม

อยางมีประสิทธิภาพ 100/27 ปลอดภัย แข็งแรง ตาง ๆ 

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ประชาชนที่เขามาใช
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เอ้ือตอการจัดกิจกรรม พิกัด บริการ มีความประทับใจ

การเรียนรูและอ่ืน ๆ ได N = 15.851195 , E = 101.065630 และใหการยอมรับโรงเรียน

117 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก ปรับปรุงคารอเนกประสงค - 493,000 - - - โรงเรียนตรปีระชา- 1. อาคารมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน ประสงคมีสภาพที่มั่นคง ดําเนินการ พัฒนศึกษา มี เหมาะแกการ จัดการ

ตรีประชาพัฒนศึกษา แข็งแรง ปลอดภัย และพรอม เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนก- อาคารเรียน มั่นคง เรียนรู และการจัดกิจกรรม

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสงค พ้ืนที่ไมนอยกวา ปลอดภัย แข็งแรง ตาง ๆ 

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร 1,125 ตารางเมตร ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ บริการ มีความประทับใจ

เรียนรูและอ่ืน ๆ ได พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

N = 15.499632 , E = 101.436548
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

118 โครงการกอสรางโดม 1. เพื่อสรางโดมอเนกประสงคใช กอสรางโดมอเนกประสงค - 534,000 - - - โรงเรยีนโปงนก- 1. โรงเรยีนมีสถานที่ กองการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดําเนินการ ประชาสามัคคีมี ปลอดภัย เหมาะแกการ

โปงนกประชาสามัคคี และกิจกรรมดานตาง ๆ กอสรางโดมอเนกประสงค โดมอเนกประสงค จัดการเรียนรูและการ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว มั่นคง ปลอดภัย จัดกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี 20.00 เมตร หรือพื้นที่กอสราง แข็งแรง ได 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร มาตรฐานใชงาน ประชาชนที่เขามาใช

เรียนรูและอ่ืน ๆ ได (รายละเอียดตามประมาณราคา ไดรอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด

N = 15.762887 , E = 101.557568

1-9/123



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

119 โครงการปรับปรุงถนน 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกให ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 478,000     - - - โรงเรียนหนองสังข- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู กับนักเรียน ครู ผูปกครองและ ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยายน มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Asphaltic Concrete ประชาชนที่มาติดตอประสาน สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

โรงเรยีนหนองสังขวิทยายน งานกับทางโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม กวาง 4.00 - 5.00 เมตร  Concrete ที่ได ในการใชบริการ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ยาว 619.00 เมตร มาตรฐาน ใชงาน 2. โรงเรยีนเปนแหลง

นาอยู นาดู นาเรียน ดําเนินการ ไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาเรียน

ผิวปู Asphaltic Concrete

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง

5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา

270.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง

4.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา

2,260.00 ตารางเมตร

พ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

2,530.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

ชวงที่ 1

จุดเริ่มตน N = 16.263784 , E = 102.366117

จุดสิ้นสุด N = 16.264271  , E = 102.366082

ชวงที่ 2

จุดเริ่มตน N = 16.265075 , E = 102.365990

จุดสิ้นสุด N = 16.263961  , E = 102.366338
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

120 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ กอสรางรั้วโรงเรยีน - 496,000     - - - โรงเรยีนสระพัง- 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนสระพังวิทยาคม โรงเรียนใหมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ วิทยาคม มีรั้ว ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน กอสรางรั้ว คสล. สูง 1.90 เมตร โรงเรียนที่ปลอดภัย ของนักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

นักเรียน บุคลากรทางการ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ บริการ มีความประทับใจ

ศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มา พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน N = 16.392705 , E = 102.399128

121 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ กอสรางรั้วโรงเรยีน - 496,000     - - - โรงเรียนโคกสะอาด- 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนโคกสะอาดวิทยา โรงเรียนใหมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ วิทยา มีรั้วโรงเรยีน ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน กอสรางรั้ว คสล. สูง 1.90 เมตร ที่ปลอดภัย พรอม ของนักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย ยาว 103 เมตร ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

นักเรียน บุคลากรทางการ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ บริการ มีความประทับใจ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มา พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน N = 16.482945 , E = 102.081559

122 โครงการปรับปรุงถนน 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000     - - - โรงเรยีนเพชร - 1. มีถนนคอนกรีตเสริม- กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู เสริมเหล็ก ผิวปู Para Asphaltic ผิวปู Para Asphaltic Concrete วิทยาคาร มีถนน เหล็ก ผิวปู Para Asphaltic

Para Asphaltic Concrete Concrete ใหมีความสะดวก สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก Concrete ที่ใหความ

โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร และปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ผิวปู Para สะดวกในการคมนาคม

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ กวาง 7.30 เมตร ยาว 250.00 เมตร Asphaltic 2. มีภูมิทัศนที่ดีและอํานวย

โรงเรยีนและอํานวยความ ดําเนินการ Concrete ที่ได ความสะดวกใหกับนักเรียน

สะดวกใหกับนักเรียน ครู ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานใชงานได ครู ผูปกครองและบุคคล

ผูปกครองและบุคคลภายนอก ผิวปู Para Asphaltic Concrete รอยละ 80 ภายนอกที่มาติดตอ

ที่มาติดตอประสานงานกับทาง ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประสานงานกับทาง

โรงเรยีน ยาว 250.00 เมตร ไหลทางกวาง โรงเรียน

ขางละ 0.50 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,750.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 16.343818 , E = 102.274091

จุดสิ้นสุด N = 16.342201  , E = 102.275975

123 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ กอสรางรั้วโรงเรยีน - 2,315,000   - - - โรงเรยีนมัธยม - 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนมัธยมบานแกง- โรงเรยีนใหมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ บานแกงวิทยา ลดจํานวนการหนีเรียน

วิทยา เหมาะสมตอการใชงาน กอสรางรั้ว คสล. สูง 1.90 เมตร มีรั้วโรงเรยีนที่ ของนักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย ยาว 480 เมตร ปลอดภัยพรอมใช 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ งานไดรอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

นักเรียน บุคลากรทางการ พิกัด บริการ มีความประทับใจ

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา N = 16.180872 , E = 102.324274 และใหการยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

124 โครงการกอสราง 1. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารอบ - 210,000     - - - โรงเรยีนเพชร 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

รางระบายน้ํารอบสนาม รอบสนามฟุตบอลที่ได สนามฟุตบอล วิทยาคาร มีราง สนามฟุตบอลและบริเวณ

ฟุตบอล โรงเรียนเพชร - มาตรฐานและใชงานไดอยาง ดําเนินการ ระบายน้ํารอบ โรงเรียนตลอดจนชวยลด

วิทยาคาร ปลอดภัย กอสรางรางระบายน้ํารอบ สนามฟุตบอลที่ การเกิดอุบัติเหตุได

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ สนามฟุตบอล ความยาว ปลอดภัย มั่นคง 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

โรงเรยีนและอํานวยความ 188.00 เมตร แข็งแรง ใชงานได ประชาชนที่เขามาใช

สะดวกใหกับนักเรียน ครู (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

ผูปกครองและบุคคลภายนอก และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

ที่มาติดตอประสานงานกับ พิกัด

ทางโรงเรียน N = 16.343013 , E = 102.275289
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

125 โครงการกอสรางปาย 1. เพ่ือกอสรางปายโรงเรียน กอสรางปายโรงเรียน - 245,000     - - - โรงเรยีนบานหัน - 1. โรงเรยีนมีภูมิทัศน กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนบานหันวิทยา ใหคุณภาพและไดมาตรฐาน ดําเนินการ วิทยา มีปายโรงเรียน ที่สวยงามมากยิ่งข้ึน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีภูมิทัศน กอสรางปาย ขนาดความยาว ที่มั่นคง ปลอดภัย 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

และสิ่งแวดลอมที่ดี เอ้ือตอ 7.20 เมตร สูง 30.00 เมตร จํานวน 1 ปาย แข็งแรง ไดมาตรฐาน ประชาชนที่เขามาใช

การจัดกิจกรรมการเรียนรู (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

และอื่น ๆ ได พิกัด รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

N = 16.299811 , E = 102.023621

126 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 476,000     - - - โรงเรยีนสตรี - 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนสตรี - เสริมเหล็กภายในบริเวณ สภาพเดิม ชัยภูมิ 2 มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

ชัยภูมิ 2 โรงเรยีน ชวงที่ 1 ถนนหินคลุก ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 5.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน โรงเรียน มีความพึงพอใจ

ใหกับผูเรียน ผูปกครอง ชวงที่ 2 ถนนหินคลุก ผิวจราจร ใชงานได ในการใชบริการ

และบุคคลภายนอกที่มาติดตอ กวาง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร รอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ประสานงานที่โรงเรียน ดําเนินการ เรียนรูที่นาดู นาอยู

ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาเรียน

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ยาว 132.00 เมตร ดินถิมเกลี่ยไหล

ทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 660.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร 

ดินถมเกลี่ยไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 220.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด 

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 15.850750 , E = 102.066492

          จุดสิ้นสุด N = 15.851890 , E = 102.065766

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 15.851139 , E = 102.065233

          จุดสิ้นสุด N = 15.850798 , E = 102.065460

127 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 482,000     - - - โรงเรยีนหวยตอน 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete พิทยาคม มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนหวยตอน- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

พิทยาคม โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร Concrete ที่ได ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน ใชงาน 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ กวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

กวาง 5.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร

ชวงที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

ดําเนินการ

ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 170.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,020.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร

ยาว 190.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พ้ืนที่ไมนอยกวา 760.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร

ยาว 77.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 385.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร

ยาว 40.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 160.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,325.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด 

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 15.883566 , E = 101.935273

          จุดสิ้นสุด N = 15.882928 , E = 101.934332

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 15.884054 , E = 101.936102

          จุดสิ้นสุด N = 15.882421 , E = 101.935581

ชวงที่ 3 จุดเริ่มตน N = 15.884752 , E = 101.936716

          จุดสิ้นสุด N = 15.884120 , E = 101.936952

ชวงที่ 4 จุดเริ่มตน N = 15.883031 , E = 101.935008

          จุดสิ้นสุด N = 15.883149 , E = 101.935424
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

128 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,015,000   - - - โรงเรยีนลุมลําชี- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนลุมลําชี - เสริมเหล็ก ภายในบริเวณ สภาพเดิม นิรมิตวิทยา มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

นิรมิตวิทยา โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนดิน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 8.00 เมตร ความยาว 36.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน โรงเรียน มีความพึงพอใจ

ใหกับผูเรียน ผูปกครอง ชวงที่ 2 ถนนดิน ผิวจราจร ใชงานได ในการใชบริการ

และบุคคลภายนอกที่มา กวาง 6.00 เมตร ความยาว 335.00 เมตร รอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง

ติดตอประสานงานที่โรงเรียน ดําเนินการ เรียนรูที่นาดู นาอยู

ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาเรียน

กวาง 6.00 เมตร ความยาว 36.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 5.00 เมตร ความยาว 335.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด 

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 15.707109 , E = 101.938093

          จุดสิ้นสุด N = 15.706737 , E = 101.938002

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 15.706737 , E = 101.938002

          จุดสิ้นสุด N = 15.706332 , E = 101.937388
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

129 โครงการซอมแซมปรับปรุง 1. เพ่ือซอมแซมปรับปรุง ซอมแซมปรับปรุงบานพักผูอํานวย- - 366,000     - - - โรงเรยีนลุมลําชี- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

อาคารโรงเรียนลุมลําชีนิรมิต - บานพักผูอํานวยการและ การและบานพักครู นิรมิตวิทยา มีบาน ประชาชนที่มาติดตอ

วิทยา บานพักครูใหมีสภาพที่มั่นคง ดําเนินการ พักผูอํานวยการ ประสานงานกับทาง

แข็งแรง ปลอดภัย และพรอม 1. ซอมแซมปรับปรุงอาคาร และบานพักครูที่มี โรงเรียน มีความพึงพอใจ

ใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ บานพักผูอํานวยการ จํานวน 1 หลัง สภาพพรอมใชงาน ในการใชบริการ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร 2. ซอมแซมปรับปรุงอาคารบาน ไดรอยละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี พักครู จํานวน 1 หลัง เรียนรูที่นาดู นาอยู

เอ้ือตอการจัดกิจกรรม (รายละเอียดตามประมาณราคา นาเรียน

การเรียนรูและอ่ืนๆ ได และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด 

N = 15.707543 , E = 101.937563
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

130 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 446,000     - - - โรงเรยีนหนองไผ- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยานุสรณ มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนหนองไผ- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยานุสรณ โรงเรยีน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 4.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร Concrete ที่ได ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ดําเนินการ มาตรฐาน ใชงาน 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน ผิวปู Asphaltic Concrete นาเรียน

ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร

ยาว 525.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,100.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N = 15.722179 , E = 102.094687

จุดสิ้นสุด N = 15.720676 , E = 102.095804

131 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 447,000     - - - โรงเรยีนบานเดื่อ- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยาคม มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนบานเดื่อ - Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยาคม โรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร Concrete ที่ได ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ดําเนินการ มาตรฐาน ใชงาน 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน ผิวปู Asphaltic Concrete นาเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร

ยาว 450.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,250.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N = 16.115409 , E = 101.891228

จุดสิ้นสุด N = 16.114307 , E = 101.887774

132 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 566,000     - - - โรงเรยีนมัธยม - 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete บานแกงวิทยา ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนมัธยม- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม มีถนนคอนกรีต ประสานงานกับทาง

บานแกงวิทยา โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ผิวปู โรงเรียน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 5.00 เมตร Asphaltic Concrete ในการใชบริการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 320.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร นาเรียน

ดําเนินการ

ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 2,800 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 16.180091 , E = 102.324291

          จุดสิ้นสุด N = 16.180903 , E = 102.323795

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 16.180276 , E = 102.323952

          จุดสิ้นสุด N = 16.181290 , E = 102.323437

133 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 435,000     - - - โรงเรยีนเกษตร- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete สมบูรณวิทยาคม ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนเกษตร- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม มีถนนคอนกรีต ประสานงานกับทาง

สมบูรณวิทยาคม โรงเรยีน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ผิวปู โรงเรียน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 5.00 เมตร Asphaltic Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 125.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 8.40 เมตร ยาว 141.00 เมตร นาเรียน

ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 5.60 เมตร ยาว 67.00 เมตร

ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 1.20 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,184.40 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.60 เมตร ยาว 67.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 375.20 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 2,184.60 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 16.297658 , E = 101.934410

          จุดสิ้นสุด N = 16.297882 , E = 101.933269

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 16.296758 , E = 101.934345

          จุดสิ้นสุด N = 16.298024 , E = 101.934481

ชวงที่ 3 จุดเริ่มตน N = 16.298024 , E = 101.934481

          จุดสิ้นสุด N = 16.298627 , E = 101.934553
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

134 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 636,000     - - - โรงเรยีนมัธยม- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete หนองศาลา มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนมัธยม- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

หนองศาลา โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 4.00 เมตร Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 289.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 4.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร นาเรียน

ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 6.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ชวงที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 29.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร

ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 289.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,156.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 283.50 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 0.25 เมตร หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 71.50 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 ผิวจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 33.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 5 ผิวจราจร ขนาดกวาง 29.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,798.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 3,342.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 16.236994 , E = 102.289148

          จุดสิ้นสุด N = 16.237451 , E = 102.290486

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 16.236867 , E = 102.289510

          จุดสิ้นสุด N = 16.236694 , E = 102.290047

ชวงที่ 3 จุดเริ่มตน N = 16.236831 , E = 102.289603

          จุดสิ้นสุด N = 16.236707 , E = 102.289577
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 4 จุดเริ่มตน N = 16.236741 , E = 102.289890

          จุดสิ้นสุด N = 16.236630 , E = 102.289866

ชวงที่ 5 จุดเริ่มตน N = 16.236496 , E = 102.289849

          จุดสิ้นสุด N = 16.236637 , E = 102.289321

135 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 266,000     - - - โรงเรยีนบานหัน- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยา มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนบานหัน - Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยา โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 5.50 เมตร Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 73.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร นาเรียน

ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 401.50 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 928.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,329.50 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 16.300104 , E = 102.023846

          จุดสิ้นสุด N = 16.299843 , E = 102.023291

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 16.300288 , E = 102.022637

          จุดสิ้นสุด N = 16.299268 , E = 102.022659
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

136 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 702,000     - - - โรงเรยีนสระพัง- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยาคม มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนสระพัง - Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยาคม โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 7.50 เมตร Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 23.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 18.00 เมตร ยาว 43.70 เมตร นาเรียน

ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 7.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ชวงที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 31.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร

ชวงที่ 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร

ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 0.75 เมตร หนา 0.03 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 172.50 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 18.00 เมตร ยาว 43.70 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 786.60 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 3 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 0.75 เมตร หนา 0.03 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 5 ผิวจราจร ขนาดกวาง 31.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,139.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 6 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 92.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 3,740.10 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 16.393173 , E = 102.399050

          จุดสิ้นสุด N = 16.392954 , E = 102.398992

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 16.392954 , E = 102.398992

          จุดสิ้นสุด N = 16.392582 , E = 102.398896

ชวงที่ 3 จุดเริ่มตน N = 16.392582 , E = 102.398896

          จุดสิ้นสุด N = 16.392400 , E = 102.398845

ชวงที่ 4 จุดเริ่มตน N = 16.392369 , E = 102.398873

          จุดสิ้นสุด N = 16.392589 , E = 102.397955

ชวงที่ 5 จุดเริ่มตน N = 16.392811 , E = 102.398825

          จุดสิ้นสุด N = 16.392825 , E = 102.398829

ชวงที่ 6 จุดเริ่มตน N = 16.393290 , E = 102.398486

          จุดสิ้นสุด N = 16.393104 , E = 102.398445
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

137 โครงการกอสรางลานอเนก- 1. เพ่ือกอสรางลานอเนก- กอสรางลานอเนกประสงค - 320,000 - - - โรงเรยีนหวยยาง- 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรยีนหวยยาง ประสงคใหมีสภาพที่ดีและ ดําเนินการ วิทยาคม มีลาน แวดลอมที่เหมาะสมใน

วิทยาคม เหมาะสมตอการใชงาน กอสรางลานอเนกประสงค อเนกประสงคที่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พ้ืนที่รวมไมนอยกวา มีคุณภาพใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ 900.55 ตารางเมตร รอยละ 80 และประชาชนที่เขามาใช

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ (รายละเอียดตามประมาณราคา บริการมีความประทับใจ

เรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ และใหการยอมรับโรงเรียน

พิกัด

N = 16.549867 , E = 101.867425
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

138 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 500,000     - - - โรงเรยีนหวยยาง- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนหวยยาง- เสริมเหล็กภายในบริเวณ สภาพเดิม วิทยาคม มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

วิทยาคม โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนดิน กวาง 5.00-5.50 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก ยาว 58.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช โรงเรียน มีความพึงพอใจ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ชวงที่ 2 ถนนดิน กวาง 5.00-5.50 เมตร งานไดรอยละ 80 ในการใชบริการ

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ยาว 150.00 เมตร 2. โรงเรยีนเปนแหลง

ประสานงานที่โรงเรียน ดําเนินการ เรียนรูที่นาดู นาอยู

ชวงที่ 1  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร นาเรียน

ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง 

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร

ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง 

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 16.549325 , E = 101.867229

          จุดสิ้นสุด N = 16.549258 , E = 101.867769

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 16.549362 , E = 101.866749

          จุดสิ้นสุด N = 16.548207, E = 101.866525
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

139 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 494,000     - - - โรงเรียนหนองขาม- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยาคม มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนหนองขาม- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยาคม โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 6.00 เมตร Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 90.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร นาเรียน

ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร

ชวงที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสียหาย กวาง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร

1-9/158



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 540.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,550.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 312.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 ผิวจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 90.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 2,492.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 16.164091 , E = 102.183204

          จุดสิ้นสุด N = 16.163586 , E = 102.183181

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 16.163439 , E = 102.184199

          จุดสิ้นสุด N = 16.162764 , E = 102.182504

ชวงที่ 3 จุดเริ่มตน N = 16.163087 , E = 102.183245

          จุดสิ้นสุด N = 16.163019 , E = 102.183669

ชวงที่ 4 จุดเริ่มตน N = 16.163486 , E = 102.183746

          จุดสิ้นสุด N = 16.162745 , E = 102.183629
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

140 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 178,000     - - - โรงเรยีนกุดน้ําใส- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete พิทยาคม มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนกุดน้ําใส Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

พิทยาคม โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 5.00 เมตร Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 125.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร นาเรียน

ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 249.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 874.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 15.548473 , E = 101.815116

          จุดสิ้นสุด N = 15.548672 , E = 101.813973

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 15.549520 , E = 101.812927

          จุดสิ้นสุด N = 15.549693 , E = 101.813644
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

141 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 410,000     - - - โรงเรยีนเนินสงา - 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยา  มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนเนินสงา Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยา โรงเรียน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก เสียหาย กวาง 5.00 เมตร Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 245.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน เสียหาย กวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร นาเรียน

ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวปู Asphaltic Concrete 

ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,225.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 760.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,985.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน N = 15.562715 , E = 101.999548

          จุดสิ้นสุด N = 15.564611 , E = 101.999804

ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน N = 15.563885 , E = 101.999865

          จุดสิ้นสุด N = 15.564177 , E = 101.999925
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

142 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 178,000     - - - โรงเรยีนโปงนก- 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete ประชาสามัคคี  ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนโปงนก- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนคอนกรีต ประสานงานกับทาง

ประชาสามัคคี โรงเรียน เสียหาย กวาง 4.00 เมตร เสริมเหล็ก ผิวปู โรงเรียน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก ยาว 215.00 เมตร Asphaltic Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ผิวปู Asphaltic Concrete งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน ผิวจราจร ขนาดกวาง 40.00 เมตร นาเรียน

ยาว 215.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 860.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.764172 , E = 101.557778

จุดสิ้นสุด N = 15.763056 , E = 101.556716

143 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 141,000     - - - โรงเรยีนโนนครอ 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ผิวปู Asphaltic Concrete วิทยา มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

Concrete โรงเรยีนโนนครอ- Concrete ภายในบริเวณ สภาพเดิม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

วิทยา โรงเรียน เสียหาย กวาง 4.00 เมตร ผิวปู Asphaltic โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก ยาว 166.00 เมตร Concrete ในการใชบริการ

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐานใช 2. โรงเรยีนเปนแหลง

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ผิวปู Asphaltic Concrete งานไดรอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ประสานงานที่โรงเรียน ผิวจราจร ขนาดกวาง 40.00 เมตร นาเรียน

ยาว 166.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 664.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.522120 , E = 101.775184

จุดสิ้นสุด N = 15.522548 , E = 101.773867

144 โครงการกอสรางรั้วโรงเรยีน 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ กอสรางรั้วโรงเรียนหวยยางวิทยาคม - 496,000     - - - โรงเรยีนหวยยาง- 1. สามารถปองกันและลด กองการศึกษาฯ

หวยยางวิทยาคม โรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและ ดําเนินการ วิทยาคม มีรั้ว จํานวนการหนีเรียนของ

เหมาะสมตอการใชงาน กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนที่ปลอดภัย นักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

นักเรียน บุคลากรทางการ และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) บริการ มีความประทับใจ

ศึกษา ประชาชนทั่วไป พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

ที่มาติดตอราชการกับทาง N = 16.549867 , E = 101.867425

โรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

145 โครงการกอสรางซุมหลังคา 1. เพ่ือกอสรางซุมหลังคา กอสรางซุมหลังคาครอบทางเดินเทา - 495,000     - - - โรงเรยีนเพชร - 1. โรงเรยีนมีซุมหลังคา กองการศึกษาฯ

ครอบทางเดินเทาโรงเรียน- ครอบทางเดินเทาในบริเวณ ดําเนินการ วิทยาคาร มีซุม ครอบทางเดินเทาในบริเวณ

เพชรวิทยาคาร โรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและ กอสรางหลังคาคลุมทางเดิน หลังคาครอบทาง โรงเรียนที่มีสภาพดีเหมาะ

เหมาะสมตอการใชงาน ขนาด 96.00 เมตร เดินเทาที่แข็งแรง สมตอการใชงาน

2. เพ่ือปองกันแสงแดดและ (รายละเอียดตามประมาณราคา และปลอดภัย 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

รักษาความปลอดภัยของครู และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) พรอมใชงานได ประชาชนที่เขามาใช

นักเรียน บุคลากรทางการ พิกัด รอยละ 80 บริการ มีความประทับใจ

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา N = 16.343013 , E = 102.275289 และใหการยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

146 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ กอสรางรั้วโรงเรยีน - 496,000     - - - โรงเรยีนเพชร - 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร โรงเรียนใหมีสภาพที่ดี และ ดําเนินการ วิทยาคาร มีรั้ว ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน กอสรางรั้ว คสล. สูง 1.90 เมตร โรงเรียนที่ปลอดภัย ของนักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย ยาว 103 เมตร พรอมใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู (รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

นักเรียน บุคลากรทางการ และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ บริการ มีความประทับใจ

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา พิกัด และใหการยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน N = 16.180872 , E = 102.324274
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

147 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 3 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - 200,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน- โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบ้ือง ปูพื้นกระเบ้ือง ศึกษา มีอาคารเรยีน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนกวางโจนศึกษา 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู พ้ืนที่ไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

ถ่ีใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

148 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงหองปฏิบัติการ ปรับปรุงหองปฏิบัติการ - 200,000     - - - โรงเรยีนเกษตร - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และหองดนตรี และหองดนตรี สมบูรณวิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนเกษตรสมบูรณ - 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ 1. หองปฏิบัติการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

วิทยาคม อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ มุงหลังคาลอนคู , ติดตั้งหนาตาง ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู อลูมิเนียม , ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด และ ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย ติดตั้งฝากระเบ้ืองซีเมนต แหงการเรียนรู

2. หองดนตรี มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอน

เคลือบอะลูซิงค , ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด และ

ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.298279 , E = 101.934231
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

149 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงหองน้ํา และ ปรับปรุงหองน้ํา และอาคาร - 200,000     - - - โรงเรยีนกุดน้ําใส - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ อาคาร 216 ล ติดตาขาย 216 ล ติดตั้งตาขายกันนก พิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนกุดน้ําใสพิทยาคม กันนก และฝาหองเรียน และฝาหองเรียน มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปรับปรุงหองน้ํา เทพ้ืนในหองน้ํา, ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู เทพ้ืนรอบนอกหองน้ํา, ปูพื้นกระเบ้ือง , แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย เปลี่ยนสุขภัณฑ และทําอางลางหนา

2. ปรับปรุงอาคาร 216 ล ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด ,

ติดตั้งตาขายกันนก ขนาดไมนอยกวา 0.70 x 4.00 เมตร จํานวน 64 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

150 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเฉลิม- ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ - - 200,000     - - - โรงเรียนโคกสะอาด- โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ พระเกียรติ 72 พรรษา  72 พรรษา ปูกระเบ้ือง วิทยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนโคกสะอาดวิทยา ปูกระเบ้ืองพรอมติดตั้งไฟฟา ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม 1. ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 12 x 12 นิ้ว พื้นที่ไมนอยกวา 320 ตร.ม. สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.482945 , E = 102.081559
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

151 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงหองสมุด ปรับปรุงหองสมุด ติดตั้งหนาตาง - 200,000     - - - โรงเรยีนตรีประชา- โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ติดตั้งหนาตางอลูมเนียม อลูมิเนียมและฝาฉาบเรียบ พัฒนศึกษา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนตรีประชาพัฒนศึกษา ฉาบเรียบ ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนา 1.20 มม. ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ กระจกหนา 5.00 มม. ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู ขนาด 1.20x3.70 ม. จํานวน 10 ชุด แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรดหนา 9.00 มม.

ฉาบเรียบรอยตอ โครงคราวโลหะชุบสังกะสี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 130.00 ตร.ม.

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

152 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารผึ้งหลวง ปรับปรุงอาคารผึ้งหลวง ปูพ้ืน - 200,000     - - - โรงเรยีนเนินสงา- โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบ้ือง , เปลี่ยนฝา กระเบ้ือง , เปลี่ยนฝาเพดาน , วิทยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนเนินสงาวิทยา เพดาน , เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคา ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - เปลี่ยนหลังคากระเบ้ืองลอนคู สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - เปลี่ยนฝาเพดานยิปซั่มบอรด แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - เปลี่ยนฝาเพดานกระเบ้ืองซีเมนต

- ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537

1-9/175



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

153 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารอเนก- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค - 200,000     - - - โรงเรียนโนนกอก - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ประสงค ติดตั้งตะแกรงกันนก ติดตั้งตะแกรงกันนก ,ปูกระเบ้ือง วิทยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนโนนกอกวิทยา ปูกระเบ้ือง ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งตะแกรงกันนก พื้นที่ไม ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ นอยกวา 360.00 ตารางเมตร สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - มุงหลังคากระเบ้ืองโปรงแสงลอนคู แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง

อลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.924807

1-9/176



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

154 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงหองสมุด ปรับปรุงหองสมุด รื้อหนาตางเดิม - 200,000     - - - โรงเรียนโนนครอ - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ รื้อหนาตางเดิมเปน เปนหนาตางอลูมิเนียม วิทยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนโนนครอวิทยา หนาตางอลูมิเนียม ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม หนา 1.20 มม. ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ กระจกหนา 5.00 มม. สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู ขนาด 3.65 x 2.10 เมตร แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย จํานวน 9 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด N = 15.521983 , E = 101.774610

1-9/177



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

155 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร และ - 200,000     - - - โรงเรียนบําเหน็จ - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 1,2 ณรงควิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม 1,2 ดําเนินการ 1. ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - ปรับปรุงตอเติมโรงอาหาร ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  ยาว 43.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู และมุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2

- เปลี่ยนสุขภัณฑและอุปกรณภายในหองน้ํา

และติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144

1-9/178



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

156 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - 200,000     - - - โรงเรยีนบานหัน - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบ้ืองลอนคู วิทยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนบานหันวิทยา กระเบ้ืองลอนคู เปนหลังคา เปนหลังคาเมทัลชีท ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

เมทัลชีท ดําเนินการ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอน สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ เคลือบอะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มม. แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.299811 , E = 102.023621

1-9/179



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

157 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - 200,000     - - - โรงเรยีนบานเดื่อ - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบ้ืองลอนคู วิทยาคม มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนบานเดื่อวิทยาคม กระเบ้ืองลอนคู เปนหลังคา เปนหลังคาเมทัลชีท ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

เมทัลชีท ดําเนินการ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.114260 , E = 101.887856

1-9/180



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

158 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 - 200,000     - - - โรงเรยีนบานเปา - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ตอเติมหลังคาดานหนาอาคาร ตอเติมหลังคาดานหนา วิทยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนบานเปาวิทยา ยาว 49.50 เมตร ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

กวาง 4.00 เมตร - ตอเติมหลังคาดานหนาอาคาร ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ยาว 49.50 เมตร กวาง 4.00 เมตร สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู หนาไมนอยกวา 0.40 มม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 257.40 ตร.ม.

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับ

รวมอุปกรณครบชุด 

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.377856 , E = 101.970386

1-9/181



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

159 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น - 200,000     - - - โรงเรยีนโปงนก - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 2 ชั้น ปูพื้นกระเบ้ือง ประชาสามัคคี อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนโปงนกประชาสามัคคี 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู พ้ืนที่ไมนอยกวา 320 ตารางเมตร ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

ถ่ีใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.762887 , E = 101.557568

1-9/182



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

160 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร - 200,000     - - - โรงเรยีนเพชร - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ วิทยาศาสตร เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคาลอนคูเปนหลังคา วิทยาคาร อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร ลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท เมทัลชีท มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มม. แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.343013 , E = 102.275289

1-9/183



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

161 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือใหโรงเรียนมี ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ ก เปลี่ยน - 200,000     - - - โรงเรียนภูแลนคา - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ อาคารเรียน มั่นคง แข็งแรง หลังคาลอนคูเปนหลังคาเมทัลชีท วิทยายน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนภูแลนคาวิทยายน และเอ้ือตอการเรียนรู ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ อะลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู พื้นที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.887030 , E = 101.793722

1-9/184



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

162 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงหองน้ําชาย - ปรับปรุงหองน้ําชาย - หญิง เปลี่ยน - 200,000     - - - โรงเรยีนมัธยม - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ หญิง เปลี่ยนหลังคาลอนคู , หลังคาลอนคู ,ปูกระเบ้ือง, ทาสี ชัยมงคลรังงาม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนมัธยมชัยมงคลรังงาม ปูกระเบ้ือง และทาสี ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - มุงหลังคากระเบ้ืองลอนคู ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - ปูพื้นกระเบ้ือง ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - ทาสีน้ําอะครีลิค ภายนอก-ภายใน แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรง

อลูมิเนียมถี่ใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.481560 , E = 101.954893

1-9/185



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

163 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ ปรับปรุงอาคารเบ็ดเสร็จ - 200,000     - - - โรงเรยีนมัธยม - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ (พญาเกตุ) (พญาเกตุ) เปลี่ยนฝารอบนอกและ บานแกงวิทยา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนมัธยมบานแกงวิทยา 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดานใน , ติดตั้งเชิงชายและรางน้ํา มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - เปลี่ยนฝาเพดานกระเบ้ืองซีเมนต ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - เปลี่ยนฝาเพดานยิปซั่มบอรด แหงการเรียนรู

- ติดตั้งเชิงชายไมสําเร็จรูป

พรอมติดตั้งรางน้ํา

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274

1-9/186



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

164 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตอเติม - 200,000     - - - โรงเรยีนมัธยม - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม อาคาร และปูกระเบ้ือง หนองศาลา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนมัธยมหนองศาลา อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - งานคอนกรีตโครงสราง ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ปูกระเบ้ือง ใชงานได สนับสนุนใหเปนสังคม

- ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด รอยละ 80 แหงการเรียนรู

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถ่ีใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.236334 , E = 102.289504

1-9/187



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

165 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - 200,000     - - - โรงเรยีนลุมลําชี - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ชั่วคราว เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนหลังคากระเบ้ืองลอนคู นิรมิตวิทยา อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนลุมลําชีนิรมิตวิทยา 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย เปนหลังคาเมทัลชีท มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

ในชีวิตและทรัพยสินใหกับ ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

ครูและนักเรียน - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

อลูซิงค หนาไมนอยกวา 0.40 มิลลิเมตร แหงการเรียนรู

พ้ืนที่ไมนอยกวา 471.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.707543 , E = 101.937563

1-9/188



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

166 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารโรตารี่ ปรับปรุงอาคารโรตารี่ ปูกระเบ้ือง - 200,000     - - - โรงเรยีนสตรี - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ปูพื้นกระเบ้ืองพรอมติดตั้ง พ้ืน พรอมติดตั้งโคมไฟฟา ชัยภูมิ 2 อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนสตรีชัยภูมิ 2 โคมไฟฟา ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม 1. ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ พ้ืนที่ไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู 2. ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย ถี่ใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630

1-9/189



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

167 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารตอเติมอาคาร - 200,000     - - - โรงเรยีนสระพัง - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ โรงอาหาร ตอเติมหลังคา โรงอาหาร วิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนสระพังวิทยาคม เทพื้นคอนกรีต ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - งานคอนกรีตโครงสราง ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู อะลูซิงค แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถ่ีใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 3 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ 

พิกัด N = 16.392705 , E = 102.399128

1-9/190



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

168 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร - 200,000     - - - โรงเรียนหนองขาม- โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ วิทยา มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนหนองขามวิทยา อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - งานคอนกรีตโครงสราง ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย อะลูซิงค สนับสนุนใหเปนสังคม

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม แหงการเรียนรู

ถ่ีใบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8

2 x 18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 4 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.163002 , E = 102.183223

1-9/191



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

169 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงตอเติมอาคาร 3 ชั้น 12 - 200,000     - - - โรงเรียนหนองสังข- โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบ หองเรียน กวาง 7.30 เมตร วิทยายน มีอาคารเรียน อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนหนองสังขวิทยายน 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ยาว 24.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ดําเนินการ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภัยสงเสริม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - ปรับปรุงตอเติมอาคาร 3 ชั้น สนับสนุนใหเปนสังคม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 12 หองเรียน ขนาดกวาง 7.30 เมตร แหงการเรียนรู

ยาว 24.00 เมตร

- เทพื้นคอนกรีตโครงสราง

- มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263895 , E = 102.365811

1-9/192



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

170 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 12 - 200,000     - - - โรงเรียนหนองไผ - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ 4 ชั้น 12 หองเรียน หองเรียน ติดตั้งฝาฉาบเรียบ วิทยานุสรณ อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนหนองไผวิทยานุสรณ ติดตั้งฝาฉาบเรียบ ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด หนา 9.00 มม. ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ฉาบเรียบรอยตอ โครงคราว ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู โลหะชุบสังกะสี พ้ืนที่ไมนอยกวา แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 320.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถ่ีใบพับ ชนิดติดลอย โคม 2 x 36 วัตต

ขนาด 30 x 120 ซม. รวมอุปกรณครบชุด จํานวน 5 ชุด

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740

1-9/193



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

171 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารแบบเบ็ดเสร็จ - 200,000     - - - โรงเรียนหวยตอน - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ แบบเบ็ดเสร็จ งานทาสี งานทาสีอาคารเรียนรวม พิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนหวยตอนพิทยาคม อาคารเรียนรวม ดําเนินการ มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ทาสีน้ําอะครีลิค ภายนอก -ภายใน ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ อาคาร พื้นที่ไมนอยกวา ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู 1,850.00 ตารางเมตร แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.883026 , E = 101.935689
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

172 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารประกอบ ปรับปรุงอาคารเรียน ทําฝา - 200,000     - - - โรงเรยีนหวยยาง - โรงเรยีนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ ทําฝาหองเรียน , เปลี่ยน หองเรียน , เปลี่ยนหนาตางเปน วิทยาคม อาคารประกอบอยูใน

โรงเรยีนหวยยางวิทยาคม หนาตาง เปนหนาตาง หนาตางอลูมิเนียม มีอาคารเรียน สภาพพรอมใชบริการ

อลูมิเนียม ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐานและ และปลอดภัยสงเสริม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - ติดตั้งฝายิปซั่มบอรด ใชงานได รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ - ติดตั้งฝากระเบ้ืองซีเมนตเสนใยแผนเรียบ แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู - ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม

นาดู นาเรียน และปลอดภัย - ติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถ่ีใบพับ รวมอุปกรณครบชุด

- พรอมทาสีภายในและภายนอกอาคาร

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.549867 , E = 101.867425
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

173 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 2 และ 3 - 500,000     - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- โรงเรยีนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

(อาคาร 2 และ 3) โรงเรยีน ดวยการปูกระเบ้ือง ดวยการปูกระเบ้ือง ณรงควิทยาคม อยูในสภาพพรอมใชงาน

บําเหน็จณรงควิทยาคม 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ดําเนินการ มีอาคารเรียนที่ได และปลอดภัยสงเสริม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ปูกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12x12 มาตรฐานและใชงาน สนับสนุนใหเปนสังคม

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู นิ้ว จํานวน 768.00 ตารางเมตร ได รอยละ 80 แหงการเรียนรู

นาดู นาเรียน และปลอดภัย 2. โคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม

ถ่ีใบพับชนิดติดลอย หลอด LED T8

2x18 วัตต ขนาด 30 x 120 ซม. 

รวมอุปกรณครบชุด  จํานวน 8 ชุด 

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ. ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144

1-9/196



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

174 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน - 500,000     - - - โรงเรียนตรปีระชา- โรงเรยีนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

โรงเรยีนตรีประชาพัฒนศึกษา ดวยการทาสีภายในและ ดําเนินการ ทาสีภายใน - ภายนอก พัฒนศึกษา อยูในสภาพพรอมใชงาน

ภายนอก อาคารอเนกประสงคและอาคาร มีอาคารเรียนที่ได และปลอดภัยสงเสริม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม เรียน ก,ข มาตรฐานและใชงาน สนับสนุนใหเปนสังคม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ 1. ขูดลางสีเดิม จํานวน 4,650 ตารางเมตร ได รอยละ 80 แหงการเรียนรู

กิจกรรม การเรียนรู นาอยู 2. สีน้ําพลาสติก ภายนอก-ภายใน

นาดู นาเรียน และปลอดภัย จํานวน 4,650 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา

อบจ. ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

175 โครงการกอสรางลานกีฬา 1. เพ่ือกอสรางลานอเนก - กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค - 117,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน 1. โรงเรยีนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน ประสงคใหมีสภาพที่ดี และ พื้นที่ไมนอยกวา 305.40 ตารางเมตร ศึกษา มีลานกีฬา แวดลอมที่เหมาะสมในการ

กวางโจนศึกษา เหมาะสมตอการใชงาน (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียนรู

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร พิกัด ที่มีคุณภาพ และกิจกรรมตาง ๆ 

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่ N = 16.263936 ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ E = 102.200361 รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

เรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ บริการ มีความประทับใจ

176 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต ลักษณะสายทางเดิม ถนนดิน - 420,000     - - - โรงเรยีนภูแลนคา 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนภูแลนคา เสริมเหล็กภายในบริเวณ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร วิทยายน มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

วิทยายน โรงเรียน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกให กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่ไดมาตรฐาน โรงเรียน มีความพึงพอใจ

กับผูเรียน ผูปกครองและ ยาว 150.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ ใชงานได รอยละ ในการใชบริการ

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ ไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 80 2. โรงเรยีนเปนแหลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ประสานงานที่โรงเรียน 0.20 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร เรียนรูที่นาดู นาอยู

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ นาเรียน

พิกัด

จุดเริ่มตน N = 15.889868 , E = 101.793356

จุดสิ้นสุด N = 15.886521 , E = 101.793449

177 โครงการกอสรางรั้วโรงเรยีน 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ ดําเนินการ กอสรางรั้วคอนกรีต - 500,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน- 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

กวางโจนศึกษา โรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและ เสริมเหล็ก สูง 1.90 เมตร ยาว ศึกษา มีรั้วโรงเรยีน ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน 104 เมตร ที่ปลอดภัยพรอม ของนักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ ใชงานได รอยละ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู พิกัด 80 ประชาชนที่เขามาใชบริการ

นักเรียน บุคลากรทางการ N = 16.263936 , E = 102.200361 มีความประทับใจและให

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา การยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

178 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา ดําเนินการ กอสรางรางระบายน้ํา - 383,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ศึกษา มีรางระบาย ภายในบริเวณโรงเรยีน

กวางโจนศึกษา มาตรฐานและใชงานได 0.70 เมตร ยาว 92.00 เมตร น้ําคอนกรีต และลดการเกิดอุบัติเหตุได

อยางปลอดภัย ลึก 0.70 เมตร เสริมเหล็กที่ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ (รายละเอียดตามประมาณราคา ปลอดภัย มั่นคง ประชาชนที่เขามาใช

โรงเรยีนและอํานวยความ อบจ.ชัยภูม)ิ แข็งแรง ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

สะดวกใหกับนักเรียน ครู พิกัด รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

ผูปกครองและบุคคลภายนอก N = 16.263936 , E = 102.200361

ที่มาติดตอประสานงานกับ

ทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

179 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา ดําเนินการ กอสรางรางระบายน้ํา - 500,000     - - - โรงเรยีนสตรี - 1. ลดปญหาน้ําทวมขัง กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ชัยภูมิ 2 มีราง ภายในบริเวณโรงเรียน

สตรีชัยภูมิ 2 (แหงที่ 2) มาตรฐานและใชงานได 0.30 เมตร ยาว 375.00 เมตร ระบายน้ําคอนกรีต และลดการเกิดอุบัติเหตุได

อยางปลอดภัย ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร เสริมเหล็กที่ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนของ จากประตูทิศตะวันตก-ทิศใต ปลอดภัย มั่นคง ประชาชนที่เขามาใช

โรงเรยีนและอํานวยความ (รายละเอียดตามประมาณราคา แข็งแรง ใชงานได บริการ มีความประทับใจ

สะดวกใหกับนักเรียน ครู อบจ.ชัยภูม)ิ รอยละ 80 และใหการยอมรับโรงเรียน

ผูปกครองและบุคคลภายนอก พิกัด

ที่มาติดตอประสานงานกับ N = 15.851195 , E = 102.065630

ทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

180 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือขยายผิวจราจรถนน 1. ปรบัปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 440,000     - - - โรงเรยีนสตรี - 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก โรงเรียนสตรี - คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม ลักษณะสายทางเดิม ถนนนคอนกรีต ชัยภูมิ 2 มีถนน ประชาชนที่มาติดตอ

ชัยภูมิ 2 กอสรางรางระบายน้ํา เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ประสานงานกับทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หนา 0.15 เมตร พรอมรางระบายน้ํา โรงเรยีน มีความพึงพอใจ

บริเวณโรงเรียน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐาน ในการใชบริการ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก ผิวจราจรกวาง 2.30 เมตร ยาว 132.00 เมตร ใชงานได 2. โรงเรยีนเปนแหลง

ใหกับผูเรียน ผูปกครองและ หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา รอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

บุคคลภายนอกที่มาติดตอ 303.60 ตารางเมตร นาเรียน

ประสานงานที่โรงเรียน (รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด จุดเริ่มตน N = 15.889868 , E = 101.793356

      จุดสิ้นสุด N = 15.886521 , E = 101.793449

2. รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 0.50 เมตร ยาว 132.00 เมตร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ลึกไมนอยกวา 0.50 เมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด  N = 15.548807 , E = 101.812758

181 โครงการกอสรางรั้วโรงเรยีน 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ ดําเนินการ กอสรางรั้วคอนกรีต - 496,000     - - - โรงเรยีนบานเปา 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

บานเปาวิทยา โรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและ เสริมเหล็ก สูง 1.90 เมตร ยาว วิทยา มีรั้วโรงเรยีน ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน 103 เมตร ที่ปลอดภัยพรอม ของนักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา ใชงานได รอยละ 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู อบจ.ชัยภูม)ิ 80 ประชาชนที่เขามาใชบริการ

นักเรียน บุคลากรทางการ พิกัด มีความประทับใจและให

ศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา N = 16.179762 , E = 101.921807 การยอมรับโรงเรียน

ติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

182 โครงการกอสรางรั้วโรงเรยีน 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ ดําเนินการ กอสรางรั้วคอนกรีต - 496,000     - - - โรงเรยีนเกษตร- 1. สามารถปองกันและ กองการศึกษาฯ

เกษตรสมบูรณวิทยาคม โรงเรียนใหมีสภาพที่ดีและ เสริมเหล็ก สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร สมบูรณวิทยาคม ลดจํานวนการหนีเรียน

เหมาะสมตอการใชงาน (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ มีรั้วโรงเรียน ของนักเรียนได

2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย พิกัด ที่ปลอดภัยพรอม 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

ในชีวิตและทรัพยสินของครู N = 16.298279 , E = 101.934231 ใชงานได รอยละ ประชาชนที่เขามาใชบริการ

นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 80 มีความประทับใจและให

ประชาชนทั่วไปที่มาติดตอราชการกับทางโรงเรียน การยอมรับโรงเรียน

183 โครงการกอสรางอาคาร 1. เพ่ือใหมีอาคารหองสวม ดําเนินการ กอสรางอาคาร - 477,000     - - - โรงเรยีนเพชร- 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย กองการศึกษาฯ

หองสวม โรงเรียนเพชร - ที่ถูกสุขลักษณะ หองสวม จํานวน 1 หลัง ขนาด 6 หอง วิทยาคาร สุขภาพจิตที่ดีตอสถาน-

วิทยาคาร 2. เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ มีอาคารหองสวม ศึกษา เอื้ออํานวยตอการ

ตอการรองรับประชาชน พิกัด ที่ไดมาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู

ชุมชน ผูปกครอง และ N = 16.343013 , E = 102.275289 ใชงานได 2. โรงเรยีนมีสถานที่สําหรับรองรับ

นักเรียนที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น รอยละ 80 ประชาชน ชุมชน ผูปกครอง และ

นักเรียนที่ถูกสุขลักษณะ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

184 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนบําเหน็จ- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ณรงควิทยาคม ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บําเหน็จณรงควิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

185 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนภูแลนคา- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยายน มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

ภูแลนคาวิทยายน แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.887030 , E = 101.793722
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

186 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนสตรี - 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ชัยภูมิ 2 มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

สตรีชัยภูมิ 2 แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่ แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานไดรอยละ และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

187 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนหวยตอน- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ พิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หวยตอนพิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.883026 , E = 101.935689
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

188 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนโปงนก- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ประชาสามัคคี ปลอดภัย คงทน เหมาะ

โปงนกประชาสามัคคี แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.762887 , E = 101.557568

1-9/209



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

189 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนลุมลําชี- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ นิรมิตวิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

ลุมลําชีนิรมิตวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.707543 , E = 101.937563

1-9/210



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

190 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนหนองไผ- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยานุสรณ มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หนองไผวิทยานุสรณ แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.720124 , E = 102.095740

1-9/211



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

191 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนกวางโจน- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ ศึกษา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

กวางโจนศึกษา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361

1-9/212



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

192 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนบานเดื่อ- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บานเดื่อวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.114260 , E = 101.887856

1-9/213



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

193 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนมัธยม- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ บานแกงวิทยา ปลอดภัย คงทน เหมาะ

มัธยมบานแกงวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274

1-9/214



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

194 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนเกษตร- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ สมบูรณวิทยาคม ปลอดภัย คงทน เหมาะ

เกษตรสมบูรณวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.298279 , E = 101.934231

1-9/215



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

195 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนมัธยม- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ หนองศาลา ปลอดภัย คงทน เหมาะ

มัธยมหนองศาลา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 มีหองวิทยาศาสตร แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , ที่มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , ใชงานได และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด รอยละ 80 ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.236334 , E = 102.289504

1-9/216



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

196 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนบานหัน- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บานหันวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.299811 , E = 102.023621

1-9/217



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

197 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรียนหนองสังข- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยายน มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หนองสังขวิทยายน แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.263895 , E = 102.365811

1-9/218



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

198 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรียนโคกสะอาด- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

โคกสะอาดวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.482945 , E = 102.081559

1-9/219



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

199 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนสระพัง- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

สระพังวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.392705 , E = 102.399128

1-9/220



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

200 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนหวยยาง- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หวยยางวิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.549867 , E = 101.867425

1-9/221



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

201 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนโนนกอก- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

โนนกอกวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.924807

1-9/222



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

202 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนกุดน้ําใส- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ พิทยาคม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

กุดน้ําใสพิทยาคม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758

1-9/223



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

203 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนเพชร- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยาคาร มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

เพชรวิทยาคาร แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.343013 , E = 102.275289

1-9/224



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

204 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนเนินสงา- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

เนินสงาวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537

1-9/225



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

205 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรียนตรปีระชา- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ พัฒนศึกษา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

ตรีประชาพัฒนศึกษา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548

1-9/226



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

206 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนมัธยมชัย- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ มงคลรังงาม มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

มัธยมชัยมงคลรังงาม แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 15.489560 , E = 101.954893

1-9/227



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

207 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรยีนบานเปา- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

บานเปาวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.179762 , E = 101.921807

1-9/228



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

208 โครงการปรับปรุงหอง 1. เพ่ือปรับปรุงหองวิทยา- ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - 443,000     - - - โรงเรียนหนองขาม- 1. หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรโรงเรยีน ศาสตร ใหมีความคงทน ดําเนินการ วิทยา มีหอง ปลอดภัย คงทน เหมาะ

หนองขามวิทยา แข็งแรง เหมาะสมตอการ 1. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 2 วิทยาศาสตรที่มั่นคง แกการจัดการเรียนรู

ใชงาน อาคาร 2 ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , แข็งแรง ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีหองเรียน รื้อเปลี่ยนบานประตู , กอสรางเคานเตอร , รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

วิทยาศาสตรที่เอ้ือตอการ อางลางหนา และเปลี่ยนกระดานไวทบอรด ใชบริการ มีความประทับใจ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 2. ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 1 อาคาร 1 และใหการยอมรับโรงเรียน

ปูกระเบ้ือง , รื้อเปลี่ยนหนาตาง , รื้อเปลี่ยนบานประตู , 

กอสรางเคานเตอร และงานทาสีฝาเพดาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด N = 16.163002 , E = 102.183223
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

209 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน - 500,000     - - - มีแหลงเรียนรูที่เอ้ือนักเรียนมีแหลง กองการศีกษาฯ

ภายในโรงเรียนบําเหน็จ ภูมิทัศนภายในโรงเรียน โรงเรยีนบําเหน็จณรงควิทยาคม ตอการจัดการ เรียนรูที่เอ้ือตอ

ณรงควิทยาคม ใหเอ้ือตอการเรียนรู ประกอบดวย  จัดแหลงเรียนรูทางดาน เรียนรูของนักเรียน การเรียนรู

ของนักเรียน ภูมิศาสตร  และศิลปวัฒนธรรม รายละเอียอดังนี้ รอยละ 80

2. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง  1. ดิน จํานวน 200 รถ  รถละ 350 บาท  

แหลงเรียนรูภายใน      เปนเงนิ 70,000  บาท 

โรงเรยีน 2. ตนไมขนาดใหญ จํานวน  20 ตน 

     ตนละ 1,500 บาท  เปนเงิน 30,000  บาท 

3. ตนไมขนาดกลาง จํานวน  12 ตน ตนละ

   500 บาท  เปนเงิน 6,000  บาท 

4. อิฐบล็อกประสาน  0.09 x 0.19 x 0.39

   จํานวน  1,920 กอน กอนละ 10 บาท 

   เปนเงิน 19,200  บาท 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

5. อิฐตัวหนอน จํานวน 800 ตร.ม. 

    ตร.ม.ละ190 บาท เปนเงิน 152,000  บาท 

6. หินคลุก จํานวน 60 ลบ.ม. 

   ลบ.ม.ละ 500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 

7. ฝาปดรางระบายน้ํา ขนาด 1x1 เมตร

    จํานวน 30 ฝา ฝาละ 4,200 บาท

    เปนเงิน 126,000 บาท

8. คอนกรีตผสมเสรจ็ จํานวน 30 คิว 

   คิวละ 1,900 บาท เปนเงิน 57,000 บาท

9. ขอบคันหินโคง จํานวน 70 ตัว ตัวละ

    140 บาท เปนเงิน  9,800 บาท

พิกัด 

N=15.503889 E=101.689144

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

210 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000    -  - - รั้วโรงเรียนที่ 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร   ปลอดภัยพรอม และลดจํานวนการหนีเรียน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด ใชงานได ของนักเรียนได

ใชงาน N=15.548807 รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=101.812758 ประชาชนที่เขามาใชบริการ 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) มีความประทับใจ

คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และใหการยอมรับโรงเรียน

ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอราชการกับทางโรงเรียน

211 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000    -  - - รั้วโรงเรียนที่ 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา บริเวณโรงเรยีนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร ปลอดภัยพรอม และลดจํานวนการหนีเรยีน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด ใชงานได ของนักเรียนได

ใชงาน N=16.482945    รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=102.081559 ประชาชนที่เขามาใชบริการ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ) มีความประทับใจ

คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และใหการยอมรับโรงเรียน

ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอราชการกับทางโรงเรียน

212 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000    -  - - รั้วโรงเรียนที่ 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร ปลอดภัยพรอม และลดจํานวนการหนีเรยีน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด ใชงานได ของนักเรียนได

ใชงาน N=15.521983 รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=101.774610 ประชาชนที่เขามาใชบริการ 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ) มีความประทับใจ

คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และใหการยอมรับโรงเรียน

ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

213 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000    -  - - รั้วโรงเรียนที่ 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร ปลอดภัยพรอม และลดจํานวนการหนีเรยีน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด ใชงานได ของนักเรียนได

ใชงาน E=15.887030 รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย E=101.793722 ประชาชนที่เขามาใชบริการ 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) มีความประทับใจ

คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และใหการยอมรับโรงเรียน

ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอราชการกับทางโรงเรียน

214 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000    -  - - รั้วโรงเรียนที่ 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

มัธยมชัยมงคลรังงาม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร ปลอดภัยพรอม และลดจํานวนการหนีเรยีน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด ใชงานได ของนักเรียนได

ใชงาน N=15.486560 รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย  E=101.954893 ประชาชนที่เขามาใชบริการ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ) มีความประทับใจ

คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และใหการยอมรับโรงเรียน

ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอราชการกับทางโรงเรียน

215 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - 496,000    -  - - รั้วโรงเรียนที่ 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสระพังวิทยาคม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ สูง 1.90 เมตร ยาว 103 เมตร ปลอดภัยพรอม และลดจํานวนการหนีเรยีน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ พิกัด ใชงานได ของนักเรียนได

ใชงาน  N=16.392705 รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย  E=102.399128 ประชาชนที่เขามาใชบริการ 

ในชีวิตและทรัพยสินของ (รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ) มีความประทับใจ

คร ูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และใหการยอมรับโรงเรียน

ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอราชการกับทางโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

216 โครงการกอสรางรั้ว 1. เพ่ือกอสรางรั้วรอบ กอสรางรั้วโรงเรยีนหวยตอน - 500,000    -  - - รั้วโรงเรียนที่ 1. สามารถปองกัน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม บริเวณโรงเรียนใหมีสภาพ พิทยาคม  ตําบลหวยตอน ปลอดภัยพรอม และลดจํานวนการหนีเรียน

ที่ดีและเหมาะสมตอการ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได ของนักเรียนได

ใชงาน ดําเนินการ กอสรางรั้วกออิฐบล็อคทึบ รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน และ

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย ฉาบเรียบ 2 ดาน สูง 1.90 เมตร ประชาชนที่เขามาใชบริการ 

ในชีวิตและทรัพยสินของ ยาว 104 เมตร (ชวงละ 250 เมตร) มีความประทับใจ

คร ูนักเรียน บุคลากรทาง เปาหมายเชิงคุณภาพ และใหการยอมรับโรงเรียน

การศึกษา ประชาชนทั่วไป โรงเรียนมีรั้วที่สวยงามและไดมาตรฐาน

ที่มาติดตอราชการกับทาง พิกัด N=15.883026 E=101.935689

โรงเรียน (รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

217 กอสรางอาคารหองสวม 1.เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000     -  - - โรงเรียน 1.นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ที่ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โคกสะอาดวิทยา สุขภาพจิตที่ดีตอสถานศึกษา 

2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ ดําเนินการ มีหองสวมที่ได เอื้ออํานวยตอการ

ตอการรองรับประชาชน กอสรางอาคารหองสวม จํานวน 6 ที่ มาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู

ชุมชน ผูปกครอง พิกัด ใชงานได 2. โรงเรียนมีสถานที่

และนักเรียนที่มีจํานวน N=16.482945 รอยละ 80 สําหรับรองรบัประชาชน 

เพ่ิมข้ึน E=102.081559 ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ที่ถูกสุขลักษณะ

218 กอสรางอาคารหองสวม 1.เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000    -  - - โรงเรียน 1.นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเปาวิทยา ที่ถูกสุขลักษณะ สวมมาตรฐาน แบบ 10 บานเปาวิทยา สุขภาพจิตที่ดีตอสถานศึกษา 

2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ ที่ สปช.605/45 ที่โรงเรียนบานเปาวิทยา มีหองสวมที่ได เอื้ออํานวยตอการ

ตอการรองรับประชาชน ต.บานเปา อ.เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ มาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู

ชุมชน ผูปกครอง พิกัด ใชงานได 2. โรงเรียนมีสถานที่
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

และนักเรียนที่มีจํานวน N=16.179762 E=101.921807 รอยละ 80 สําหรับรองรบัประชาชน 

เพ่ิมข้ึน (รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน

ที่ถูกสุขลักษณะ

219 กอสรางอาคารหองสวม 1.เพ่ือใหมีอาคารหองสวม กอสรางอาคารหองสวม  - 477,000     -  - - โรงเรียนลุมลําชี 1.นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา ที่ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนมลุมลําชินิรมิวิทยา นิรมิตวิทยา  สุขภาพจิตที่ดีตอสถานศึกษา 

2.เพ่ือใหมีหองน้ําเพียงพอ ดําเนินการ มีหองสวม เอื้ออํานวยตอการ

ตอการรองรับประชาชน กอสรางอาคารหองสวม จํานวน 6 ที่ ที่ไดมาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู

ชุมชน ผูปกครอง N=15.707543 E=101.937563 ใชงานได 2. โรงเรียนมีสถานที่

และนักเรียนที่มีจํานวน (รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ) รอยละ 80 สําหรับรองรบัประชาชน 

เพ่ิมข้ึน ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน

ที่ถูกสุขลักษณะ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

220 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริม  - 500,000    -  - - โรงเรียน 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เหล็กโรงเรียนบานเปาวิทยา ใหกับนักเรียน ครู เหล็ก โรงเรียนบานเปาวิทยา    บานเปาวิทยา ประชานที่มาติดตอ

ผูปกครอง และประชาชน ต.บานเปา อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ มีถนนคอนกรีต ประสานงานกับ

ที่มาติดตอประสานงานกับ เสริมเหล็กที่ได ทางโรงเรยีน มีความ

ทางโรงเรียน สภาพเดิม มาตรฐาน พึงพอใจในการใชบริการ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพ ถนนดนิ ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ใชงานได 2. โรงเรียนเปนแหลง

แวดลอมในโรงเรียน ความยาว 125.00 เมตร รอยละ 80 เรียนรูที่นาดู นาอยู

ใหมีบรรยากาศนาอยู ดําเนินการ นาเรียน

นาดู นาเรยีน ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวาง 5.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร

กวางขางละ 0.15 เมตร

หรือพื้นทีไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

จุดเริ่มตน N=16.379234

จุดส้ินสดุ E=101.970355

จุดเริ่มตน N=16.378208

จุดส้ินสดุ E=101.969872

(รายละเอียดตามประมาณ ราคาอบจ.ชัยภูมิ)

221 กอสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ือสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ - 500,000    -  - - โรงเรียนมีถนน 1.นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก ภายในโรงเรยีน เสริมเหล็กภายในโรงเรียน เหล็ก ภายในโรงเรียนสระพัง คอนกรีต ที่ได ประชาชนที่มาติดตอ

สระพังวิทยาคม สระพังวิทยาคม วิทยาคม ต.สระพัง อ.บานแทน มาตรฐานภาย ประสานงานกับทาง

2.เพ่ือปรับปรุงถนนโดย จ.ชัยภูมิ หนาอาคารเรียนตลอด ในโรงเรียน โรงเรียน มีความ

รอบโรงเรียนใหสมบูรณ จนรอบบริเวณหอประชุม  จํานวน 1 ชวง พึงพอใจในการใชบริการ

สามารถใชงานไดดี มีความ และทางเขาหนาโรงเรียน 2. ถนนคอนกรีต

เปนระเบียบ สวยงาม ภายในโรงเรยีน

1-9/240



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด มีความเหมาะสม

N=16.393582 และปลอดภัย

E=102.396499 ตอการสัญจร

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

222 กอสรางรางระบายน้ํา 1.เพ่ือกอสรางรางระบาย กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต  - 496,000    -  - โรงเรียน 1.ลดปญหา กองการศึกษาฯ

คอนกรีตเสรมิเหล็ก น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสริมเหล็กโรงเรียนโนนครอวิทยา โนนครอวิทยา น้ําทวมขังภายใน

โรงเรียนโนนครอวิทยา ที่ไดมาตรฐานและใชงาน ขนาดปากกวาง 0.25 เมตร มีรางระบายน้ํา บริเวณโรงเรยีนและ

ไดอยางปลอดภัย ลึก 0.48 เมตร ยาว 414.00 เมตร คสล. ที่ปลอดภัย ลดการเกิดอบุติเหตุได

2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน พิกัด มั่นคง แข็งแรง 2. ผูปกครอง ชุมชน

ของโรงเรียนและอํานวย N=15.521983 ใชงานได และประชาชนที่เขา

ความสะดวกใหกับนักเรียน E=101.774610 รอยละ 80 มาใชบริการ มีความ

คร ูผูปกครองและบุคคล (รายละเอียดตาม ประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) ประทับใจและให

ภายนอกที่มาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน การยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

223 กอสรางรางระบาย 1.เพ่ือกอสรางรางระบาย เปาหมายเชิงปริมาณ  - 500,000    -  - - นักเรียน คร ู 1.แกปญหาน้ําทวม กองการศึกษาฯ

น้ําเสริมเหล็กโรงเรียน น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางรางระบายน้ํา ผูปกครองและ ขังในบริเวณโรงเรียน

สตรีชัยภูมิ 2 2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน เสริมเหล็กภายในโรงเรียน ชุมชนมีความ 2. นักเรียน คร ูผูปกครอง

โรงเรียนใหนาอยู นาดู เปาหมายเชิงคุณภาพ พึงพอใจ และชุมชน ที่รับบริการมี

สะอาดและปลอดภัย มีรางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ไมนอยกวา ความสุข และปลอดภัย

สะอาด และปลอดภัย รอยละ 80 มีคุณภาพชีวิตที่ดี

224 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ 1. เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม - 178,000    -  - - โรงเรยีนโนนครอ 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เหล็กผิวปู Asphaltic คอนกรีตเสรมิเหล็ก ผิวปู เหล็กผิวปู Asphaltic Concrete วิทยา มีถนน ประชาชนที่มาติดตอประสาน

Concrete โรงเรียน  Asphaltic Concrete สภาพเดิม ถนนคอนกรีต คอนกรีตเสรมิ งานกับทางโรงเรียน มีความ

โนนครอวิทยา ภายในบริเวณโรงเรยีน เสริมเหล็ก เสียหาย เหล็ก ผิวปู พึงพอใจในการใชบริการ

(บริเวณหนาอาคาร 3) 2.เพ่ืออํานวยความสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 215 เมตร Asphaltic 2. โรงเรียนเปนแหลง

ใหกับผูเรียน  ผูปกครอง ดําเนินการ ปรับปรุงถนน Concrete ที่ เรียนรูที่นาดู นาอยู นาเรียน

และบุคคลภายนอกที่มา คอนกรีตเสรมิเหล็ก ไดมาตรฐาน 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ติดตอประสานงาน ผิวปู Asphaltic Concrete ใชงานได 

ที่โรงเรียน ผิวจราจร ขนาดกวาง 4 เมตร รอยละ 80

ยาว 215 เมตร หนา 0.03 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร

พิกัด

N=15.521983

E=101.774610

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

225 กอสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริม  - 500,000    -  - - โรงเรียนบําเหน็จ 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เสริมเหล็กโรงเรียน ใหกับนักเรียน ครู เหล็ก โรงเรียนบําเหน็จณรงค    ณรงควิทยาคม ผูปกครอง ประชาชน

บําเหน็จณรงควิทยาคม ผูปกครองและประชาชน วิทยาคม มีถนนคอนกรีต ที่มาตดิตอประสาน

ที่มาติดตอประสานงาน สภาพเดิม เสริมเหล็กที่ได งานกับทางโรงเรียน

กับทางโรงเรยีน ถนนดนิ ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร มาตรฐาน มีความพึงพอใจ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

2.เพ่ือปรับปรุงสภาพ ความยาว 125.00 เมตร ใชงานได ในการใชบริการ

แวดลอมในโรงเรียน ดําเนินการ รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนแหลง

ใหมีบรรยากาศ นาอยู ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวาง 5.00 เรียนรูที่นาดู นาอยู

นาดู นาเรยีน เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร นาเรียน

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง 

หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร

หรือพื้นทีไมนอยกวา 625.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน N=16.379234

จุดส้ินสดุ E=101.970355

จุดเริ่มตน N=16.378208

จุดส้ินสดุ E=101.969872

(รายละเอียดตามประมาณ

ราคาอบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

226 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิ 1.เพ่ือปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม - 494,000    -  - - โรงเรียนเพชร 1. นักเรียน กองการศึกษาฯ

เหล็กผิวปู Asphaltic คอนกรีตเสรมิเหล็กผิวปู เหล็กผิวปู Asphaltic Concrete วิทยาคาร มี ผูปกครอง ประชาชน

 Concrete โรงเรียนเพชร  Asphaltic Concrete ชวงที่ 1 หนาหอง TO BE NUMBER ONE ถนนคอนกรีต ที่มาติดตอประสาน

วิทยาคาร ภายในบริเวณโรงเรียน กวาง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร เสริมเหล็กผิวปู งานกับทางโรงเรียน

2.เพ่ืออํานวยความสะดวก ชวงที่ 2 หลังหองแนะแนว Asphaltic มีความพึงพอใจ

ใหกับผูเรียน  ผูปกครอง กวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร Concrete ที่ได ในการใชบริการ

และบุคคลภายนอก ชวงที่ 3 หนาอาคาร  3 มาตรฐาน 2. โรงเรียนเปนแหลง

ที่มาติดตอประสานงาน กวาง 8.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร ใชงานได เรียนรูที่นาดู นาอยู

ที่โรงเรียน พิกัด N=16.343013  , E=102.275289 รอยละ 80 นาเรียน

(รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

227 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก เชิงปริมาณ - 500,000    - - - โรงเรียนมีถนน 1. นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

เหล็กผิวปู Asphaltic ใหกับนักเรียน ครู โรงเรียนมีถนนคอนกรีตที่ คอนกรีตที่เชื่อม ประชาชน ที่มาติดตอประสาน

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา  ผูปกครองและประชาชน เชื่อมระหวางหองน้ํานักเรียน ระหวางหองน้ํา งานกับทางโรงเรยีน มีความ

(เช่ือมระหวางหองน้ํา ที่มาติดตอประสานงาน  - โรงอาหาร นักเรียน-โรง พึงพอใจในการใชบริการ

นักเรียน-โรงอาหาร) กับทางโรงเรยีน เชิงคุณภาพ อาหาร 2. โรงเรียนเปนแหลง

2.เพ่ือปรับปรุงสภาพ โรงเรียนมีบรรยากาศนาดู นาอยู นาเรียน เรียนรูที่นาดู นาอยู นาเรียน

แวดลอมในโรงเรียนให

มีบรรยากาศนาอยู นาด ูนาเรยีน

228 ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา 1. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ํา ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา - 500,000    -  - - โรงเรียนบําเหน็จ นักเรียนมีน้ําประปา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบําเหน็จณรงค ประปาโรงเรยีน โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม ณรงควิทยาคม ที่สะอาดและ

วิทยาคม 2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ ประกอบดวย หอถัง ปมน้ํา มีระบบน้ํา มีคุณภาพเพียงพอ

ระบบน้ําประปา ทอสงน้ํา ถังเก็บน้ํา ประปาที่มี ตอปริมาณนักเรียน

ภายในโรงเรยีน ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 2 ลูก คุณภาพและ

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) พอเพียง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

229 ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา 1. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ํา ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา - 460,000    -  - - โรงเรียน นักเรียนมีน้ําประปา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเปาวิทยา ประปาโรงเรียน โรงเรียนบานเปาวิทยา บานเปาวิทยา ที่สะอาดและมีคุณภาพ

2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ ประกอบดวย หอถัง ปมน้ํา มีระบบน้ํา เพียงพอตอปริมาณนักเรียน

ระบบน้ําประปาภายใน ทอสงน้ําถังเก็บน้ํา ประปาที่มี

โรงเรียน ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 2 ลูก คุณภาพและ

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) พอเพียง

230 ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา 1. เพ่ือปรับปรุงระบบน้ํา ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา - 460,000    -  - - โรงเรียนมัธยม นักเรียนมีน้ําประปา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคล ประปาโรงเรียน โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ชัยมงคลรังงาม ที่สะอาดและ

รังงาม 2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ ประกอบดวย  ปมน้ํา ทอสงน้ํา มีระบบนํ้าประปา มีคุณภาพเพียงพอ

ระบบน้ําประปาภายใน ถังเก็บน้ํา ขนาด 2,500 ลิตร    ที่มีคุณภาพและ ตอปริมาณนักเรียน

โรงเรียน จํานวน 2 ลูก เพียงพอได

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) รอยละ 80%
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

231 ซอมแซมระบบประปา 1. เพ่ือใหโรงเรียนลุมลําชี ซอมแซมระบบประปา  - 500,000     -  - - มีระบบประปา โรงเรียนลุมลําชี กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา นิรมิตวิทยามีระบบประปา โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา ที่ไดมาตรฐาน นิรมิตวิทยา มีระบบ

ที่ไดมาตรฐาน ประกอบดวย  ผูรับบริการมี ประปาที่ไดมาตรฐาน

2.เพ่ือใหมีน้ําในการอุปโภค 1. ถังน้ําใส จํานวน 1 ถัง ความพึงพอใจ ในการอุปโภคบริโภค

บริโภค สะอาดถูกสุขลักษณะ 2. หอถังสูง  จํานวน 1 หอ ไมนอยกวา สะอาดถูกสุขลักษณะ

ตามมาตรฐานสขุาภิบาล 3. ระบบทอสงน้ําดิบ จํานวน 1 ระบบ รอยละ 80 ตามมาตรฐานสขุาภิบาล

สิ่งแวดลอม 4. การประสานทอในระบบ จํานวน 1 ระบบ สิ่งแวดลอม

3. เพ่ือดูแลรักษาระบบ 5.ระบบหอจายน้ําประปา จํานวน 1 ระบบ

ประปาใหอยูในสภาพที่ดี 6. เครื่องสบูน้ําดิบพรอมอุปกรณควบคุม  

ใชการไดไมกอใหเกิด จํานวน 2 ชุด

อันตรายตอนักเรียนและ 7. เครื่องมือตรวจวัดความ

บุคลากรในโรงเรียน เปนกรด-ดาง ในน้ํา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เปาหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนไดรบับริการน้ําประปา

ที่ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

ตามมาตรฐานสขุาภิบาลส่ิงแวดลอม

232 ซอมแซมระบบประปา 1.เพ่ือใหโรงเรียนหวยตอน ซอมแซมระบบประปา - 500,000    - - - มีระบบประปา 1. เรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม พิทยาคมมีระบบประปา โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ที่ไดมาตรฐาน พลานามัยสมบูรณ 

ที่ไดมาตรฐาน ประกอบดวย ผูรับบริการมี แข็งแรง

2.เพ่ือใหมีน้ําในการ 1. ถังน้ําใส จํานวน 1 ถัง ความพึงพอใจ 2. ผูปกครอง ชุมชน 

อุปโภค บริโภค 2. หอถังสูง  จํานวน 1 หอ ไมนอยกวา ใหหการยอมรับ

สะอาดถูกสุขลักษณะ 3. ระบบทอสงน้ําดิบ จํานวน 1 ระบบ รอยละ 80 และความไววางใจตอ

ตามมาตรฐานสขุาภิบาล 4. การประสานทอในระบบ จํานวน 1 ระบบ สถานศึกษา

สิ่งแวดลอม 5.ระบบหอจายน้ําประปา จํานวน 1 ระบบ

6. เครื่องสบูน้ําดิบพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 2 ชุด 

7. เครื่องมือตรวจวัดความเปนกรด-ดาง ในน้ํา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เปาหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนไดรบับริการน้ําประปา

ที่ไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะ

ตามมาตรฐานสขุาภิบาลส่ิงแวดลอม

233 กอสรางอาคารบานพักครู 1.เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักอาศัย  - 499,000     -  - - โรงเรียนหวยยาง 1.ครแูละบุคลากร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม บานพักอาศัยที่มีคุณภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น วิทยาคม ทางการศึกษา

และไดมาตฐาน (บานแฝด) จํานวน 1 หลัง มีอาคารบานพัก มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนหวยยางวิทยาคม อาศัยปลอดภัย  สงผลตอการจัดกิจกรรม

ใหแกครูและบุคลากร พิกัด มั่นคง แข็งแรง การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา N=15.883026 E=101.935689 ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

อบจ.ชัยภูมิ) ใชบริการ มีความ

ประทับใจและใหการยอมรับโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

234 กอสรางอาคารบานพักครู 1.เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักอาศัย - 499,000    -  - - โรงเรียนภูแลนคา 1.ครแูละบุคลากร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน บานพักอาศัยที่มีคุณภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น วิทยายน มีอาคาร ทางการศึกษา

และไดมาตฐาน (บานแฝด) จํานวน 1 หลัง บานพักอาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน  ปลอดภัย สงผลตอการจัดกิจกรรม

ใหแกครูและบุคลากร พิกัด มั่นคง แข็งแรง การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา E=15.887030 ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

E=101.793722 รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

(รายละเอียดตามประมาณราคา ใชบริการ มีความ

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ ประทับใจและใหการ

ยอมรับโรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

235 กอสรางอาคารบานพักครู 1.เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารบานพักอาศัย  - 499,000     -  - - โรงเรียนมัธยม 1.ครแูละบุคลากร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคล บานพักอาศัยที่มีคุณภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ชัยมงคลรังงาม ทางการศึกษา

รังงาม และไดมาตฐาน (บานแฝด) จํานวน 1 หลัง มีอาคารบาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรยีนมัธยมชัยมงคลรงังาม พักอาศัย สงผลตอการจัดกิจกรรม

ใหแกครูและบุคลากร พิกัด ปลอดภัย มั่นคง การเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา N=15.489560  แข็งแรง ใชงาน 2. ผูปกครอง ชุมชน

E=101.954893 ไดรอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

(รายละเอียดตามประมาณราคา ใชบริการ มีความ

 อบจ.ชัยภูมิ ) ประทับใจและใหการ

ยอมรับโรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

236 กอสรางหลังคา หนาอาคาร 3 1.เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน - 500,000    -  - - โรงเรียนเพชร 1. โรงเรียนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เรียนใหมีสภาพที่ดีและ เพชรวิทยาคาร  ต.บานเพชร    วิทยาคารมี แวดลอมที่เหมาะสม

เหมาะสมตอการใชงาน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยการ สภาพอาคาร ในการจัดกิจกรรม

2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร ตอเติมโครงหลังคาเมทัลชีท ที่ใชงานได การเรยีนรูและ

สถานที่และสิ่งแวดลอม ขนาด กวาง 10.30 เมตร รอยละ 80 กิจกรรมตางๆ

ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม ยาว  30.05  เมตร 2. ผูปกครอง ชุมชน 

การเรียนรูและกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

ตางๆ N=16.343013 E=102.275289 ใชบริการ มีความ

(รายละเอียดตามประมาณราคา ประทับใจและใหการ

 อบจ.ชัยภูมิ) ยอมรับโรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

237 ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง 1.เพ่ือใหระบบไฟฟาของ ดานปริมาณ  - 500,000     -  - - ระบบไฟฟา โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษาฯ

และแรงตํ่าภายใน โรงเรยีนเพชรวิทยาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง แรงสูงและ ไฟฟาแรงสูงและ

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร มีประสิทธิภาพเหมาะสม และแรงตํ่า จํานวน 1 แหง แรงตํ่าภายใน แรงตํ่าภายใน

กับการใชงาน ดานคุณภาพ โรงเรียนเพชร โรงเรียนเพชร

2.เพ่ือสามารถรองรบั ระบบไฟฟาแรงสงูและแรงตํ่า วิทยาคารมี วิทยาคาร

ปริมาณการใชไฟฟาที่มี มีความปลอดภัยและสามารถ ประสทิธิภาพ

จํานวนมากขึ้น ใชงานได รอยละ 80

3.เพ่ือสรางความปลอดภัย พิกัด N=16.343013  , E=102.275289

ในทรัพยสินของทาง (รายละเอียดตามประมาณราคา

ราชการ  อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

238 จัดทําพื้นหินขัด 1.เพ่ือจัดทําพื้นอาคาร เปาหมายเชิงปริมาณ  - 500,000     -  - - ผูใชบริการมี 1.โรงเรียนมีหอ กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุม หอประชุมแบบหินชัด พ้ืนหินขัดอาคาร ความพึงพอใจ ประชุมที่เหมาะสม 

แบบ 100/27 2.เพ่ือใหอาคารหอประชุม หอประชุม จํานวน 1 หลัง ในการใชบริการ สะอาดและปลอดภัย

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 มีความสะอาดและปลอดภัย เปาหมายเชิงคุณภาพ หอประชุม สําหรับการจัดกิจกรรม

ตอการใหบริการ อาคารหอประชุมสะอาด ไมนอยกวา การเรียนรูและใหบริการแกชุมชน

ปลอดภัย และเหมาะสม รอยละ 80 2. ผูปกครอง ครูและ

ตอการใหบริการ บคุลาการทางการ

ศึกษา และชุนชนมี

ความพึงพอในตอการ

ใชบริการหอประชุม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

239 ปรับปรุงอาคารเรยีน  1 1.เพ่ือปูกระเบื้องอาคาร ปรับปรุงปูกระเบื้องอาคาร  - 500,000    -  - - โรงเรียน 1.หลังคาอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เรียนใหมีสภาพที่ดีและ เรียน 1 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เพชรวิทยาคาร เรียนมีอายุการใชงาน

เหมาะสมตอการใชงาน ต.บานเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีอาคารเรียนที่ ยาวนานขึ้น

2.เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร 1. หองเรียนขนาด กวาง 8 เมตร ยาว 8.2 เมตร ปลอดภัยมั่นคง 2. ผูปกครอง ชุมชน

ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม จํานวน  4  หอง แข็งแรงใชงาน และประชาชนที่เขามา

การเรียนรู 2. ระเบียงหองเรียน ขนาดกวาง 1.8 เมตร ยาว 60 เมตร ไดรอยละ 80 ใชบริการ มีความ

รวม ขนาด 420  ตารางเมตร ประทับใจและใหการ

พิกัด ยอมรับโรงเรยีน

N=16.343013  , E=102.275289

(รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

240 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือปรับปรุงกอสราง เปาหมายเชิงปริมาณ  - 500,000     -  - - โรงเรียนมีถนน 1.นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ถนนคอนกรีต โรงเรียนมีถนนคอนกรีต คอนกรีตที่ได ประชาชนที่มาติดตอ

2. เพ่ืออํานวยความสะดวก จํานวน  1 ชวง มาตรฐานภาย ประสานงานกับทาง

ใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง เชิงคุณภาพ ในโรงเรียน โรงเรียน มีความ

และชุมชนที่มาติดตอ โรงเรียนมีถนนคอนกรีต จํานวน 1 ชวง พึงพอใจในการใช

ประสานงานกับโรงเรียน ที่ไดมาตรฐาน สะดวก บริการ

และปลอดภัยใหบริการ 2. ถนนคอนกรีต

ภายในโรงเรยีน

มีความเหมาะสม

และปลอดภัยตอการ

สัญจร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

241 ปรับปรุงลานอเนกประสงค 1.เพ่ือปรับปรุงลาน ปรับปรุงพ้ืนลานอเนกประสงค - 494,000    - - - โรงเรียน 1. โรงเรียนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อเนกประสงคใหมีสภาพ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โคกสะอาดวิทยา แวดลอมที่เหมาะสม

ที่ดีและเหมาะสมตอการ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีลานอเนก ในการจัดกิจกรรม

ใชงาน โดยการปรับระดับเทพื้นคอนกรีต ประสงค ที่มี การเรียนรูและ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร เสริมเหล็กขนาด กวาง  32.00 เมตร คุณภาพใชงาน กิจกรรมตางๆ

สถานที่และสิ่งแวดลอม ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร ไดรอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน 

ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

การเรียนรูและกิจกรรม N=16.482945 E=102.081559 ใชบริการ มีความประทับใจ

ตาง ๆ (รายละเอียดตาม ประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) และใหการยอมรับโรงเรยีน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

242 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1. เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมหองพัก - 950,000    - - - มีหองพัก โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กองการศึกษาฯ

หองพักนักกีฬาใตอัฒจันทร หองพักนักกีฬาใต นักกีฬาใตอัฒจันทรที่มีหลังคา นักกีฬาที่ได อาคารประกอบอยูใน

มีหลังคา สนามกีฬากลาง อัฒจันทรฝงมีหลังคา ดําเนินการ มาตรฐานและ สภาพพรอมใชบริการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 2. เพ่ือใหการจัดการแขงขัน 1. ปรับปรุงหองนักกีฬา จํานวน 2 หอง ใชงานได  และปลอดภัยสงเสริม

ชัยภูมิ กีฬา หรือกิจกรรมอื่น ๆ พ้ืนที่ไมนอยกวา 117.60 ตารางเมตร รอยละ 80 สนับสนุนใหเปนสังคม

มีความเปนระเบียบ 2. ปรับปรุงหองพักรับรองเจาหนาที่ แหงการเรียนรู

เรียบรอย (กรรมการผูตัดสนิ) จํานวน 1 หอง 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 30.60 ตารางเมตร

3. ปรับปรุงหองน้ําสําหรับประชาชน แยก ชาย-หญิง

จํานวน 2 หอง พื้นที่ไมนอยกวา 25.20 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) 

พิกัด N = 15.482840 , E = 102.11413
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

243 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1. เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับเกรดสนามฟุตบอล - 500,000    - - - โรงเรียนภูแลนคา 1. สนามฟุตบอลมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ใหเหมาะสมตอการใชงาน ดาํเนินการ วิทยายน มีสนาม แวดลอมที่ดี มีบรรยากาศ

2. เพ่ือใชเปนที่รองรบัการให ปรับเกรดสนามฟุตบอล ฟุตบอลที่มีสภาพ ที่เอื้อตอการใชงาน

บริการแกชุมชนในการขอใช กวาง 56.00 เมตร ที่ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

สถานที่จัดกิจกรรม ยาว 105.00 เมตร รอยละ 80 ประชาชนที่เขามาใช

(รายละเอียดตามประมาณราคา บริการ มีความประทับใจ

อบจ.ชัยภูมิ) และใหการยอมรับโรงเรยีน

พิกัด

จุดที่ 1 N = 15.887870 , E = 101.793340

จุดที่ 2 N = 15.887889 , E = 101.793904

จุดที่ 3 N = 15.886960 , E = 101.793391

จุดที่ 4 N = 15.887002 , E = 101.793989
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

244 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอล - 490,000    - - - โรงเรียนกุดน้ําใส 1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม ใหไดมาตรฐาน มุงสูความ ดําเนินการ พิทยาคม มีสนาม ที่มีสภาพแวดลอม

เปนเลิศในดานกีฬา ถมดินปรับพื้นและปลูกหญาสนาม ฟุตบอลที่มีสภาพ ที่ดี มีบรรยากาศ

2.เพ่ือใชเปนที่รองรับการ ฟุตบอลกวาง 56.00 เมตร การใชงานได ที่เอื้อตอการใชงาน

ใหบริการแกชุมชนในการ ยาว 105.00 เมตร รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

ขอใชสถานที่จัดกิจกรรม พิกัด และประชาชนที่เขามา

 N=15.548807 ใชบริการ มีความ

 E=101.812758 ประทับใจและใหการ

(รายละเอียดตามประมาณราคา ยอมรับโรงเรยีน

อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

245 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอล - 490,000    - - - โรงเรียโนนครอ 1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา ใหไดมาตรฐานมุงสูความ โรงเรียนโนนครอวิทยา วิทยา มีสนาม ที่มีสภาพแวดลอม

เปนเลิศในดานกีฬา โดยปลูกหญานวลนอย ฟุตบอล ที่ได ที่ดี มีบรรยากาศ

2.เพ่ือใชเปนที่รองรับการ กวาง 56.00 เมตร มาตรฐาน ที่เอื้อตอการใชงาน

ใหบริการแกชุมชนในการ ยาว 105.00 เมตร ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

ขอใชสถานที่จัดกิจกรรม พิกัด รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

N=15.521983 ใชบริการ มีความ

E=101.774610 ประทับใจและใหการ

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา ยอมรับโรงเรยีน

อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

246 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพ่ือปรับปรุงสนาม ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน - 490,000    - - - โรงเรียนบาน 1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเปาวิทยา ฟุตบอล ใหไดมาตรฐาน บานเปาวิทยา โดยถมดิน เปาวิทยา มี ที่มีสภาพแวดลอม

มุงสูความเปนเลิศในดาน ปรับพื้นและปลูกหญานวลนอย สนามฟุตบอล ที่ดี มีบรรยากาศ

กีฬา และวางระบบน้ํา กวาง 70.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน ที่เอื้อตอการใชงาน

2.เพ่ือใชเปนที่รองรับการ ยาว 95.00 เมตร พ้ืนที่รวม ใชงานได 2. ผูปกครอง ชุมชน

ใหบริการแกชุมชนในการ ไมนอยกวา 6,650.00 ตารางเมตร รอยละ 80 และประชาชนที่เขามา

ขอใชสถานที่จัดกิจกรรม พิกัด ใชบริการ มีความ

N=16.377856 ประทับใจและใหการ

E=101.970386 ยอมรับโรงเรยีน

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา 

อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

247 ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1.เพ่ือปรับปรุงสนาม ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน - 500,000    - - - โรงเรียนสระพัง 1.สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสระพังวิทยาคม ฟุตบอล ใหไดมาตรฐาน สระพังวิทยาคม โดยถมดิน วิทยาคม มีสนาม ที่มีสภาพแวดลอม

มุงสูความเปนเลิศในดาน ปรับพื้นและปลูกหญาสนามฟุตบอล ฟุตบอลที่มีสภาพ ที่ดี มีบรรยากาศ

กีฬา ขนาดกวาง 56.00 เมตร ที่ใชงานได ที่เอ้ือตอการใชงาน

2.เพ่ือใชเปนที่รองรับการ ยาว 105.00 เมตร รอยละ 80 2. ผูปกครอง ชุมชน

ใหบริการแกชุมชนในการ พิกัด และประชาชนที่เขามา

ขอใชสถานที่จัดกิจกรรม N=16.392705 ใชบริการ มีความ

E=102.399128 ประทับใจและใหการ

(รายละเอียดตาม ประมาณราคา ยอมรับโรงเรยีน

อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

248 ไฟสองสวางสนามฟุตบอล 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก พัฒนาภูมิทัศนภายในโรงเรียน - 500,000    - - - โรงเรียนโนนครอ 1.อํานวยความ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนครอวิทยา ใหกับครู นักเรียน ผูปกครอง และรอบโรงเรียน คือ ไฟสอง วิทยา มีไฟ สะดวกใหกับครู

และประชาชนเพ่ือมาออก สวางสนามฟุตบอล จํานวน 1 แหง  สองสวาง สนาม นักเรียน ผูปกครองและ

กําลังกาย ประกอบดวย ฟุตบอล ที่ได ประชาชนเพ่ือมาออก

2.เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม  1. หลอดไฟสปอตไลท LED มาตรฐาน กําลังกายกับทางโรงเรียน

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ขนาด 240 W จํานวน 16 โคม รอยละ 80 2.ปรับปรุงสภาพแวดลอม

นาอยู นาด ูนาเรยีน 2. เสาไฟขนาด 12 เมตร  จํานวน 4 ตน ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ

3.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอมใน 3. ชุดควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 ชุด นาอยู นาดู

โรงเรียนใหเอื้อตอการจัด

การเรียนรู
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

249 ไฟสองสวางสนามฟุตบอล 1.เพ่ืออํานวยความสะดวก พัฒนาภูมิทัศนภายในโรงเรียน - 500,000    - - - โรงเรียนเพชร 1.อํานวยความ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ใหกับ ครู นักเรียน ผูปกครอง และรอบโรงเรียน คือ ไฟสองสวาง วิทยาคาร สะดวกใหกับครู

และประชาชน เพื่อมาออก สนามฟุตบอล จํานวน 1 แหง  มีไฟสองสวาง นักเรียน ผูปกครอง

กําลังกาย ประกอบดวย สนามฟุตบอล  และประชาชนเพ่ือ

2.เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม  1. หลอดไฟสปอตไลท LED ที่ไดมาตรฐาน มาออกกําลังกายกับ

ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ ขนาด 240 W จํานวน 16 โคม รอยละ 80 ทางโรงเรียน

นาอยู นาด ูนาเรยีน 2. เสาไฟขนาด  12 เมตร  จํานวน 4 ตน 2.ปรับปรุงสภาพแวดลอม

3.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอม 3. ชุดควบคุมระบบไฟฟา จํานวน 1 ชุด ในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ

ในโรงเรียนใหเอื้อตอการ พิกัด นาอยู นาดู

จัดการเรียนรู N=16.343013  , E=102.275289

(รายละเอียดตามประมาณราคา

 อบจ.ชัยภูมิ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

250 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียน กอสรางโรงอาหารโรงเรียน - 1,168,000  -  - - โรงอาหาร 1. โรงเรียนเนินสงา กองการศึกษาฯ

ดานสุขอนามัย โรงเรียน เนินสงาวิทยามีสถานที่รับ เนินสงาวิทยา ขนาด 300 ที่นั่ง จํานวน โรงเรยีนเนินสงา วิทยา มีโรงอาหาร

เนินสงาวิทยา ประทานอาหารที่เปน 1 หลัง มีคุณลักษณะ ดังนี้ วิทยา ถูกสุข ที่ไดมาตรฐาน

สัดสวนและถูกสุขลักษณะ 1.อาคารช้ันเดียว โครงสราง คสล. อนามัยมี 2. โรงเรียนเนินสงา

ฐานตอกเสาเข็ม มาตรฐาน วิทยาคม มีสถานที่

2. โครงหลังคาเหล็กชุบ มุงหลังคา รอยละ 80 ในการรับประทาน

เหล็ก เคลือบสี อาหารที่เปนสดัสวน

3. ฝา-เพดานยิบซั่มบอรด และถูกสุขลักษณะ

4. เนื้อที่ใชสอยทั้งหมด ประมาณ 

532 ตารางเมตร

5. พ้ืนขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค

และหินขัดสําเรจ็รูป

6. หองน้ํา-สวม ติดต้ังสุขภัณฑเคลือบขาว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

7. มีไฟฟา ประปา และทาสี

(รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

251 ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 1.เพ่ือปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง - 492,500 - - - โรงเรียนภูแลนคา 1.นักเรียน ครแูละ กองการศึกษาฯ

ในหอประชุมโรงเรียน เครื่องเสียงในหอประชุม ในหอประชุมโรงเรียนภูแลนคา วิทยายน มีระบบ บุคลากรทางการศึกษา

ภูแลนคาวิทยายน ใหไดมาตรฐาน วิทยายน โดยออกแบบระบบ เครื่องเสียงภาย ไดใชงาน สงผลตอ

2.เพ่ือใหการบริการ เครื่องเสียงติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ ในหอประชุมที่ การจัดกิจกรรมการเรยีนรู

แกนักเรียน  ชุมชน พรอมเดินระบบใหใชงานไดดี มีมาตรฐานใช อยางมีประสทิธิภาพ

และหนวยงานอื่นๆ พิกัด งานไดรอยละ 90 2. ผูปกครอง ชุมชน

N=15.886797 และประชาชนที่เขามา

E=101.793842 ใชบริการ มีความประทับใจ

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ) และใหการยอมรับโรงเรยีน

รวม 251 โครงการ - - 16,737,000 105,611,850 - 2,988,000 - - - -

รวมทั้งสิ้น 125,336,850                                                       

1-9/268



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือป้องกันและบรรเทา ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,500,000   1,500,000  1,500,000 1,500,000   - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยต่างๆ การป้องกันและ จังหวัดชัยภูมิท่ี จังหวัดชัยภูมิ 

2.เพ่ือการให้ความช่วย บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประสบภัยพิบัติ ท่ีประสบภัยพิบัติ 

เหลือ ท่ีประสบภัยพิบัติ ท่ีเกิดข้ึน ในพ้ืนท่ีจังหวัด ได้รับการให้ความช่วย จะมีความปลอดภัย

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ  จ านวน 6,000 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้รับการช่วยเหลือ 

การเยียวยา การแก้ไข

ปัญหาภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 

ตลอดจนฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี

ประสบภัยได้

อย่างทันท่วงที

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2 โครงการป้องกันและ 1.เพ่ือลดความเส่ียงต่อการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 500,000     500,000    500,000    500,000   - สถิติจ านวนการ 1.ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง

ลดอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันและและลดอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุทาง จังหวัดชัยภูมิ มีความ

ทางถนนในช่วงเทศกาล ท่ีสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ถนน บนสายหลัก ปลอดภัย ในการใช้ถนน รถใช้

ร่างกายทรัพย์สิน ต่างๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ และสายรองพ้ืนท่ี บนถนนสายหลักและถนน

ของประชาชน ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ จังหวัดชัยภูมิ สายรองในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ

เทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น ในช่วงเทศกาล 2.ประชาชนท่ีเดินทาง

เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ส าคัญต่างๆ สัญจรมีความพร้อมในการ

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ ลดลงร้อยละ ๓๐ ใช้รถใช้ถนนมากข้ึน จากการ

ประชาชนมีความพร้อมในการ ได้พักผ่อนเพ่ือปรับเปล่ียน

ใช้รถใช้ถนนมากข้ึน อิริยาบถในจุดบริการ

ประชาชนท่ีทางราชการจัดไว้
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ผ 02
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   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3 เสริมสร้างความปลอดภัย 1. เพ่ือรักษาความปลอดภัย 1.ติดต้ังกล้อง CCTV 14,800,000  -  -  - - 1.สามารถจับกุม 1. ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ

สู่สังคมท่ีสงบสุข ในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธร ผู้กระท าความผิด ความปลอดภัย ในชีวิต

(Smart City) ของประชาชนในชุมชน/ หนองบัวระเหว 30 ชุด เก่ียวกับยาเสพติด          และทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน   

ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ หมู่บ้าน ได้อย่างต่อเน่ือง  จ านวน 10 จุด ได้มากข้ึน 20% ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ

และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 2.ติดต้ังกล้อง CCTV 2.สามารถตรวจจับ ลดลง

ตลอดเวลา ในเขตพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธร ผู้กระท าความผิด 2. ท าให้ประชาชน

2. เพ่ือปกป้องทรัพย์สิน หนองบัวโคก 20 ชุด อาชญากรรม            และนักท่องเท่ียว

ของประชาชนและ จ านวน 5 จุด และอ่ืนๆ เกิดความม่ันใจในชีวิต

นักท่องเท่ียวรวมท้ังทรัพย์สิน 3.ติดต้ังกล้อง CCTV ได้เพ่ิมข้ึน 10% และทรัพย์สิน ในการจัด

ของทางราชการรวมท้ัง ในเขตพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธร  ระบบรักษาความปลอดภัย

ประชาชนหรือนักท่องเท่ียว ลาดใหญ่ 30 ชุด 

ท่ีจะเข้ามาในพ้ืนท่ี จ านวน 9 จุด
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   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 4.ติดต้ังกล้อง CCTV 3. ท าให้จังหวัดชัยภูมิ

เกิดความม่ันใจในความ ในเขตพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธร  เป็นเมืองปลอดภัย 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภักดีชุมพล 27 ชุด จ านวน 9 จุด นักท่องเท่ียวท้ังใกล้และ

ของตนเองมากย่ิงข้ึน 5.ติดต้ังกล้อง CCTV ไกลเดินทางมากเท่ียว

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพ้ืนท่ีสถานีต ารวจภูธร มากย่ิงข้ึน

ของประชาชนในเขต ช่องสามหมอ 19 ชุด 

จังหวัดชัยภูมิ ให้มีความ จ านวน 6 จุด

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากการก่ออาชญากรรม

ในรูปแบบต่างๆ

รวม 3 โครงการ - - 16,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - -

22,800,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับเปล่ียน 1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ กองส่งเสริม

พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง โรคเร้ือรัง จ านวน 120 คน รับความรู้และสามารถ มีความรู้และสามารถ คุณภาพชีวิต

เพ่ือการป้องกันโรค 2.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ  - ลักษณะการด าเนินงาน ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เร้ือรัง จังหวัดชัยภูมิ อาหารการออกก าลังกาย 1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สุขภาพได้ไม่น้อยกว่า สุขภาพเพ่ือป้องกัน

3.เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 2. จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 80 โรคเร้ือรังได้

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เบ้ืองต้น 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพเพ่ือการป้องกัน

โรคเร้ือรัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 โครงการสร้างเสริม 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ือง  - อสม.และประชาชนท่ีสนใจ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ กองส่งเสริม

สุขภาพ ลดความเส่ียง อาหารท่ีถูกหลักอนามัย ท้ัง 16 อ าเภอ จ านวน 300 คน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความรู้และสามารถ คุณภาพชีวิต

 ไร้โรค ไร้พุง 2.เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพ  - ลักษณะการด าเนินงาน มีความรู้สามารถน าไป น าไปใช้ในการดูแล

จังหวัดชัยภูมิ เบ้ืองต้น 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ สุขภาพได้

3.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม เร่ืองออกก าลังกายและการ

สุขภาพและการออก รับประทาน อาหารท่ีถูกหลัก

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมการรักษา

สุขภาพของตนเองในเบ้ืองต้น   

2.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน

การออกก าลังกาย เช่น ฮู่ลาฮูบ

การเต้นบาสโลบ เป็นต้น
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อสม. ท่ีเข้าร่วมโครงการ อสม. ท่ีเข้าร่วม กองส่งเสริม

อาสาสมัครสาธารณสุข ในบทบาทหน้าท่ี อสม. ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนท่ี ได้รับการพัฒนา โครงการ คุณภาพชีวิต

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 2.เพ่ือให้ อสม. ได้พบปะ จังหวัดชัยภูมิ ท้ัง 16 อ าเภอ ศักยภาพ ไม่น้อยกว่า เกิดการพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ แลกเปล่ียนประสบการณ์ จ านวน 24,418 คน ร้อยละ 80 องค์ความรู้สามารถ

การท างาน  - ลักษณะการด าเนินงาน ปฏิบัติหน้าท่ี อสม.

3.เพ่ือให้เกิดทักษะท่ีดี 1. อบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ศักยภาพ อสม. และประสิทธิผล

อสม. 2. ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข

3.สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับ

อสม. เช่น กิจกรรมวัน อสม.

เป็นต้น
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งบประมาณ

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือเสริมสร้างสถาบัน ครอบครัวท่ีเข้าร่วมโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 - ครอบครัวท่ีเข้าร่วม 1.สถาบันครอบครัว กองส่งเสริม

กาย ใจ ศูนย์ 3 วัย ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยมี ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ โครงการมีความรู้และ มีความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิต

มีความรักความเข้าใจกัน  ลูก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ สามารถดูแลสุขภาพ 2.ครอบครัวท่ี

ภายในครอบครัวให้มีความ  เข้าร่วมจ านวน ๕๐ ครอบครัว คนในครอบครัวได้ เข้าร่วมโครงการ

2.เพ่ือให้ครอบครัวมีกิจกรรม  - ลักษณะการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเป็น

ท าร่วมกันเพ่ือลดช่องว่าง จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ แบบอย่างท่ีดี

ระหว่างวัย สร้างความ ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ของสังคมได้ 

สัมพันธ์อันดีในครอบครัว คนทุกกลุ่มวัย ในครอบครัว ช่วยลดปัญหาสังคม 

3.เพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นภาย

ในครอบครัวและลดปัญหาสังคม

4.เพ่ือให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยท้ังกาย

และใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
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5 โครงการรณรงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 8,640,000  8,640,000  8,640,000  8,640,000  - ประชาชนเยาวชน ประชาชนชาวจังหวัด ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน เก่ียวกับโรคระบาดและ ให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ จังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ ชัยภูมิปลอดภัยจาก

และควบคุมโรคระบาด การปฏิบัติตัวในการป้องกัน โรคระบาดต่างๆ ความเข้าใจเก่ียวกับ โรคมีความรู้ความเข้าใจ

จ านวน 120,000 แผ่น/โรค การป้องกันโรคระบาด ในการป้องกันและควบคุม

(โรคไข้เลือดออก , โรคไข้หวัดใหญ่, เพ่ิมมากข้ึน 10% โรคระบาดท่ีเกิดในพ้ืนท่ี

โรคมือ เท้า ปาก,โรคเมอร์ส, จังหวัดชัยภูมิ

โรคพิษสุนัขบ้า ,โรคซิก้า ,

โรคท้องร่วง และโรคอุบัติใหม่อ่ืนๆ )

6 กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 1.เพ่ือให้คนพิการ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีอยู่ 4,000,000  4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้สูงอายุ กองส่งเสริม

จังหวัดชัยภูมิ ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีอยู่ในระยะ ในระยะจ าเป็นต้องได้รับการ และผู้ท่ีอยู่ในระยะจ าเป็น และผู้ท่ีอยู่ในระยะจ า คุณภาพชีวิต

ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเขต ต้องได้รับการฟ้ืนฟู เป็นได้รับการฟ้ืนฟู

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเขต จังหวัดชัยภูมิ สมรรถภาพได้รับความ สมรรถภาพมีคุณภาพ

พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ ช่วยเหลือตามงบ ชีวิตท่ีดีข้ึน 
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บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประมาณท่ีจัดสรร คือ

ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น กายอุปกรณ์ ร้อยละ 50

ต่อสุขภาพจากหน่วย โครงการ ร้อยละ 40 และ

บริการสถานบริการ บริหารกองทุน ร้อยละ 10

หรือองค์กรอ่ืน ๆ รวมท้ัง

ได้รับเคร่ืองช่วยกายอุปกรณ์ 

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ

บริการทางการแพทย์

ในกรณีท่ีมีผลการตรวจวินิจฉัย

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติประกาศ

ก าหนดหรือรายการอ่ืนท่ีได้รับ
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ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม

การหลักประกันสุขภาพ

ระดับเขตพ้ืนท่ี

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ของหน่วยบริการทุกระดับ

ในจังหวัดน้ัน ให้สามารถ

จัดบริการและอุปกรณ์

เคร่ืองช่วยความพิการ

ครอบคลุมและตอบสนอง

ต่อความจ าเป็นของคนพิการ

ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีอยู่ใน

ระยะท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ

2-4/7



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในท้องถ่ิน

ชุมชนได้มากข้ึน

3.เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

รูปแบบการดูแลช่วยเหลือ

สนับสนุนและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 

ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็น

ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ในระดับชุมชนและในครอบครัว 

ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับระบบ

บริการของหน่วยบริการ

อย่างท่ัวถึงในเขตจังหวัด

4. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
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ศักยภาพและความเข้มแข็ง

ขององค์กรคนพิการ

และองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอ่ืน ๆ 

ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ

และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ

และผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็น

ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ด้วยกันเองได้ในระยะยาว

6.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารหรือพัฒนา

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ให้มีประสิทธิภาพ
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7 โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง 1.เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีส่วน  - เป้าหมาย 500,000  -  -  - - ประชาชนชาว 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง ส านักปลัดฯ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เก่ียวข้องในการป้องกัน 1. ประชาชนกลุ่มเส่ียงสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดชัยภูมิ ต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

และไข้เลือดออก ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนท่ี จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการฉีดวัคซีน มีความปลอดภัย ได้รับการฉีดวัคซีนป้อง

จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี มีการด าเนินงานตามมาตรการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า กันโรคพิษสุนัขบ้า 

งบประมาณ 2561 ในป้องกันควบคุมโรคท่ี 2. มีการรณรงค์ประชารัฐร่วมใจต้านภัย ร้อยละ 80 สามารถช่วยลดจ านวน

ทันเวลาและเหมาะสม ไข้เลือดออกพ้ืนท่ีเกิดการระบาดโรคไข้เลือด ผู้ป่วยและการสูญเสีย

โดยการจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน ออกและการติดตามพ้ืนท่ีเกิดโรคไข้เลือดออก ชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน ในจังหวัดชัยภูมิ 2.อัตราป่วยอัตราตาย 

1,000 หลอด เพ่ือใช้ในการ  - ด าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - 30 กันยายน 2561 และโรคไข้เลือดออก 

ส าหรับกลุ่มเส่ียงในพ้ืนท่ี ลดลง

จังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  - สถานท่ีด าเนินการ 

การป้องกันควบคุมโรคพิษ ทุกอ าเภอในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะ

สุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออก พ้ืนท่ีท่ีพบการระบาดของโรคหรือพ้ืนท่ี ท่ีพบ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ว่าเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค

มีความรู้และความตระหนัก ติดต่อ

สามารถป้องกันตนเองได้  - กิจกรรม

อย่างแพร่หลายโดยการ 1. กิจกรรมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า“โครงการ

ประชาสัมพันธ์ทาง สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษ

ป้ายประชาสัมพันธ์ สุนัขบ้า” ตามพระปณิธาณ ดร.สมเด็จ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี            

จ านวน เป็นเงิน 300,000 บาท 
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2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี  

1.1 ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในคน)

ส าหรับประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีสัมผัส 

ขนาดบรรจุ 0.5 ซีซี ต่อหลอดจ านวน 

1,000 หลอดๆละ 300 บาท เป็นเงิน 

300,000 บาท

2.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 2.1 กิจกรรมการรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ

ต้านภัยไข้เลือดออกพ้ืนท่ีเกิดการระบาด    -ค่าอาหารกลางวันและ

อาหารว่าง

จ านวน 1,000 คนๆละ 150 บาท  

เป็นเงิน 150,000 บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์และป้ายประชาสัมพันธ์ส่ือ

ในรณรงค์กิจกรรม 

 ป้ายไวนิล ขนาด 3×2.5 เมตร = 7.5 

ตร.เมตร/ผืน(ตร.เมตร ละ 83.33 บาท)

เป็นเงิน 625 บาท/ผืน จ านวน 5 ผืน/ชุด

เท่ากับ 3,125 บาท /ชุดจ านวนท้ังหมด 

16 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท

รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
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งบประมาณ

8 โครงการเสริมพลัง 1.เพ่ือพัฒนาทักษะ อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน800,000 2,099,924 2,099,924 2,099,924 2,099,924 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.อสม.มีความรู้ กองส่งเสริมฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ (อสม.) / วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี  สามารถน าความรู้ ความเข้าใจและ

ประจ าหมู่บ้าน และความสามารถในการเฝ้า ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 4 รุ่นๆละ 310 คน ไปใช้ในการดูแล ความสามารถในการ

จังหวัดชัยภูมิ ระวังและป้องกันควบคุมโรค รวมท้ังส้ิน 1,240 คน สุขภาพของตนเอง เฝ้าระวังและป้องกัน

ให้แก่ประชาชนในชุมชน  - ลักษณะการด าเนินงาน จัดฝึกอบรม ครอบครัวและชุมชน/ ควบคุมโรคให้แก่ประชาชนใน 

ได้อย่างถูกต้องและ เพ่ือพัฒนาทักษะ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ชุมชนได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เกิดความรู้ ร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังและป้องกัน 2.อสม.มีทักษะในการสร้างเสริม

ให้มีทักษะในการสร้างเสริม ควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพ ความรอบรู้พฤติกรรม

สุขภาพ ความรอบรู้พฤติกรรม ภาคประชาชน สุขภาพของตนเอง และชุมชน

สุขภาพของตนเอง และชุมชน ตลอดจนแนวทาง/มาตรการ
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ตลอดจนแนวทาง/มาตรการ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ของตนเองและชุมชน

ของตนเองและชุมชน 3.อสม.ได้รับการพัฒนาความรู้ 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.ได้รับการ ความสามารถในการดูแลสุขภาพ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ของประชาชนในชุมชนในเขต

ในการดูแลสุขภาพของประชาชน พ้ืนท่ีได้อย่างเข้มแข็ง

ในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีได้อย่างเข้มแข็ง

9 โครงการส่งเสริมคุณภาพ 1. เพ่ือให้การช่วยเหลือและ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีในเขตพ้ืนท่ี - - 500,000 500,000 500,000 ผุ้ติดเช้ือเอชไอวีในเขต 1. ผู้ติดเช้ือเอชไอวี กองส่งสริม

ชีวิตกลุ่มสัมมาชีพ ให้ก าลังใจแก่ผู้ติดเช้ือเอชไอวี จังหวัดชัยภูมิ ท้ัง 16 อ าเภอ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการช่วยเหลือ คุณภาพชีวิต

เคร่ือข่ายจังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวี จ านวน 80 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

มีความรู้ในการประกอบ -ลักษณะการด าเนินงาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิต
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

อาชีพช่วยเหลือตนเอง 1. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 

และครอบครัวได้ ประกอบอาชีพ มีความรู้ในการประกอบอาชีพ

3. เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 2. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง และสามารถน าไป

มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และเครือข่าย ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

เพ่ิมมากข้ึน 3. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

3. ผู้ติดเช้ือเอชไอวี 

สนใจดูแลสุขภาพ

ตนเองเพ่ิมมากข้ึน

10 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน เยาวชนจ านวน 100 คน - - 300,000        300,000    300,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เยาวชนมีความรู้ กองส่งเสริม

รู้ทันรู้จักเล่ียง มีความรู้ และเห็นความส าคัญ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถป้องกันตนเอง คุณภาพชีวิต

ไม่เส่ียงเอดส์ ของการป้องกันโรคเอดส์ - ลักษณะการด าเนินงาน มีความรู้ความสามารถ จากโรคเอดส์ได้
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   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายแกนน า 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน น าไปใช้ในการป้องกัน 2. มีเครือข่ายแกนน าเยาวชน

เยาวชนในการป้องกัน โรคเอดส์ ตัวเองจากโรคเอดส์ได้ ในการป้องกันโรคเอดส์

โรคเอดส์ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 3. ป้องกันเยาวชน

3. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเช้ือ โรคเอดส์ เช่นจัดบอร์ดนิทรรศการ ไม่ให้เป็นผู้ติดเช้ือรายใหม่

รายใหม่ ให้ความรู้ การรณรงค์ในวันเอดส์โลก

เป็นต้น

3. ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเยาวชน

ต่างพ้ืนท่ี/ต่างจังหวัด

รวม 10 โครงการ - - 1,300,000 2,099,924 2,899,924 2,899,924 2,899,924 - - -

12,099,696รวมท้ังส้ิน
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     2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้ผู้ยากไร้ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ประชาชนผู้ด้อย กองส่งเสริม

การสังคมสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ประสบปัญหา โอกาสและผู้ประสบ คุณภาพชีวิต

ผู้ด้อยโอกาสและ และผู้ประสบปัญหา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ทางสังคมในเขตพ้ืนท่ี ปัญหาทางสังคม

ผู้ประสบปัญหา ทางสังคมในเขตพ้ืนท่ี ท้ัง16 อ าเภอ จ านวน 600 คน จังหวัดชัยภูมิท่ีเข้าร่วม ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ทางสังคมจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพ โครงการมีคุณภาพ ชัยภูมิได้รับการ

ชีวิตท่ีดีข้ึน ชีวิตท่ีดีข้ึนไม่น้อยกว่า ช่วยเหลือบรรเทา

2.เพ่ือสร้างขวัญและก าลัง ร้อยละ 80 ความเดือดร้อน

ใจให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สามารถด ารงชีวิต

คนพิการและผู้ประสบ ได้อย่างมีความสุข

ปัญหาทางสังคมในเขตพ้ืนท่ี และมีคุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิมี ท่ีดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 โครงการพัฒนา เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีในเขตพ้ืนท่ี 300,000 300,000 300,000 300,000 - ผู้ติดเช้ือเอชไอวีในเขต ผู้ติดเช้ือเอชไอวี กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพ จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 16 พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการช่วยเหลือ คุณภาพชีวิต

เอชไอวี จังหวัดชัยภูมิ ชีวิตท่ีดีข้ึน อ าเภอละ 5 คน จ านวน ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ท้ังส้ิน 80 คน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถด ารงชีวิตอยู่

 - ลักษณะการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้อย่างมีคุณค่า

1. มอบถุงยังชีพ และมีศักด์ิศรี

2. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

3. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ

3 โครงการขับเคล่ือนงาน 1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ 1. จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย 5,000,000   -  -  - - 1. รายงานวิจัย 1.จังหวัดชัยภูมิมีฐาน กองส่งเสริมฯ

ด้านผู้สูงอายุ ในเขต สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ภาพรวมของการด าเนินงานด้าน ภาพรวมของการ ข้อมูลและสังเคราะห์

พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ภาพรวมของการด าเนินงาน ผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ด าเนินงานด้าน ข้อมูลสถานการณ์ ภาพรวม

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านผู้สูงอายุของจังหวัดชัยภูมิ 2. จ้างท่ีปรึกษาวางแนวทาง ผู้สูงอายุของ ของการด าเนินงานด้าน

20 ปี(พ.ศ.2560-2579)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2. เพ่ือวางแผนและพัฒนาการ การด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ จังหวัดขัยภูมิ ผู้สูงอายุของจังหวัดชัยภูมิ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนา ชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 2. คู่มือแนวทาง 2. องค์การบริหารส่วน

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การด าเนินงาน จังหวัดชัยภูมิ มีศูนย์

ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน- ให้เป็นศูนย์ตันแบบของ ศูนย์พัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชยภูมิ คุณภาพชีวิตและ (พ้ืนท่ีพลังผู้สูงอายุ) การ

3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา ส่งเสริมอาชีพผู้ รวมกลุ่มและสร้างความ

ศักยภาพผู้สูงอายุในเขตพ้ืน สูงอายุองค์การ- เข้มแข็งของสังคมจังหวัด

ท่ีจังหวัดชัยภูมิ บริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ชัยภูมิ ให้เป็นศูนย์ 3. ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี

มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ต้นแบบของ จังหวัดชัยภูมิ มีความรู้สึก

และมีส่วนร่วมในกิจกรรม จังหวัดขัยภูมิ มีคุณค่าในตนเองและ

ของชุมชน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. ศูนย์พัฒนา มีส่วนร่วมในกิรกรรม

คุณภาพชีวิตและ ของชุมชน

ส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุองค์การ

บริการส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ

จังหวัดชัยภูมิ

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน 1. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 1. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนผู้ประสบ ประชาชนผู้ประสบ กองส่งเสริม

ตามอ านาจหน้าท่ี ผู้ประสบสาธรณภัยหรือภัยพิบัติ หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตพ้ืนท่ี สาธารณภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัย ภัยพิบัติ คุณภาพชีวิต

ขององค์การบริหาร ฉุกเฉิน จังหวัดชัยภูมิ ฉุกเฉิน,ประชาชน ฉุกเฉิน,ประชาชน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 2. ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ประสบปัญหาสังคมท่ี ผู้ประสบปัญหาสังคมท่ี
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ท่ีต้องการได้รับการส่งเสริมและ ต้องได้รับการส่งเสริม ต้องได้รับการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น และพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. เพ่ือช่วยเหลือประชาชน คนพิการ ผุ้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และประชาชนผู้ประสบ และประชาชนผู้ประสบ

ด้านการป้องกันและควบคุม คนไร้ท่ีพ่ึงฯ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ปัญหาและมีความจ าเป็น ปัญหาและมีความจ าเป็น

โรคติดต่อ 3. ประชาชนผู้ประสบปัญหา ต้องได้รับการป้องกัน ต้องได้รับการป้องกัน

และมีความจ าเป็นต้องได้รับ และควบคุมโรคติดต่อ และควบคุมโรคติดต่อ

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทา ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทา

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ความเดือนร้อนร้อยละ ความเดือนร้อน

80 สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

มีความสุขมีขวัญและก าลังใจและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

รวม 4 โครงการ - - 5,500,000 500,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 - - -

10,000,000
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนสาย 1. ประชาชนท้ังในตัวเมือง ก่อสร้างถนนสายสุขภาพ ป่ัน 4,000,000      -  -  - - 1. ร้อยละ 20 ของ 1.นักท่องเท่ียวเดินทาง กองช่าง

สุขภาพป่ัน เดิน ว่ิง บริเวณ และในพ้ืนท่ีโดยรอบได้เป็นท่ี เดิน ว่ิง บริเวณสวนสาธารณะ ผู้มาใช้บริการถนน มาท่องเท่ียวเชิงเกษตร

สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า พักผ่อนและออกก าลังกายใน หนองปลาเฒ่า ต าบลในเมือง สายสุขภาพมี เพ่ิมมากข้ึน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด- เวลาเย็นจนถึงเวลาค่ า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวนเพ่ิมข้ึน 2.มีสถานท่ีออกก าลังกาย

ชัยภูมิ 2. เสริมสร้างสัญลักษณ์และ รายละเอียด ดังน้ี 2. ร้อยละ 20 ของ เพ่ิมมากข้ึน

จุดเด่นของถนนบริเวณ 1.ก่อสร้างสะพานทางว่ิง นักท่องเท่ียวให้ 3.ประชาชนในจังหวัด-

สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ความสนใจ ชัยภูมิมีสุขภาพดีแข็งแรง

และสถานท่ีใกล้เคียง 2.ก่อสร้างถนน คสล.ทางว่ิง ท่องเท่ียวเชิง และมีความสุขเพ่ิมมากข้ึน

3. เพ่ือก่อให้เกิดความปลอด- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร เกษตรมีจ านวน

ภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ (รายละเอียดตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ) เพ่ิมข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัด

ใกล้เคียงท่ีเข้ามาใช้บริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร 1,925,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.ส้มป่อย - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.ปากค่ายช่องแมว ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.ส้มป่อย - บ.ปากค่าย และคล่องตัวในช่วงเวลา

บริเวณ บ.โนนเชือก 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.ส้มป่อย - ช่องแมว บริเวณ กลางคืน

ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บ.ปากค่ายช่องแมว บริเวณ บ.โนนเชือก บ.โนนเชือก ต.ส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.7313177777777  E:101.8298877777777

จุดส้ินสุด N:15.7343777777777  E:101.8226800000000
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสา 1,925,000      -  - - - ร้อยละ 80 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.หนองฉิม- มีความสามารถในการ สูง 9 เมตร ของประชาชน สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.รังงาม บริเวณ บ.หนองฉิม มองเห็นท่ีชัดเจน  โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ีสายทาง  และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.หนองฉิม - บ.รังงาม กลางคืน

จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.หนองฉิม - บ.รังงาม บริเวณ บ.หนองฉิม 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ บ.หนองฉิม ต.หนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ช่วงเวลากลางคืน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ จ านวน 28 ต้น จ.ชัยภูมิ  กลางคืนได้มากข้ึน

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

พิกัด กลางคืน

เร่ิมต้น N:15.5641577777777  E:101.9532055555555

จุดส้ินสุด N:15.5562788888888  E:101.9512288888888
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4 โครงการถนนปลอดภัยด้วย 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟแสงสว่างพลังงาน 487,500       - - - ร้อยละ 80 ของ 1. หน่วยงานในท้องถ่ิน กองช่าง

ไฟส่องสว่างพลังงานทดแทน มีความสามารถในการมองเห็น ทดแทนควบคุมการท างานด้วย ประชาชนในเขต ไม่มีภาระค่าไฟฟ้ารายเดือน

ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่าง ระบบบลูทูธ หลอด LED ขนาด พ้ืนท่ีบ้านข้ีเหล็ก 2. ประชาชนมีความเป็น

ปลอดภัยและคล่องตัว ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ ใหญ่ อ าเภอเมือง อยู่ท่ีดีข้ึน และมีส่วนร่วม

2. เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุและ จ านวน 15 ชุด พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน จังหวัดชัยภูมิ รวม ในการใช้และการอนุรักษ์

ปัญหาอาชญากรรมให้ประชาชน 487,500 บาท ถนนบริเวณบ้านข้ีเหล็กใหญ่ ถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี พลังงานทดแทน

ท่ีสัญจรในเวลากลางคืน อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังน้ี ใกล้เคียงได้ใช้ถนน

3. เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพ 1. โคมไฟประกอบพร้อมแผงเซลล์ ในตอนกลางคืน

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน แสงอาทิตย์และแบตเตอร่ีในช้ิน อย่างสะดวก

4. เพ่ือช่วยปลุกจิตส านึกให้ เดียวกัน จ านวน 15 ชุด ปลอดภัย และ

ของพลังงานทดแทน    1.1 หลอดไฟชนิด LED ขนาด คล่องตัว

ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ 

   1.2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

โมโนคริสตัลไลน์ ขนาดไม่น้อยกว่า

40 วัตต์ ติดต้ังด้านบนโคมไฟเป็นช้ินเดียวกัน

   1.3 แบตเตอร่ี 12 โวลต์ชนิด Lithium 

ขนาด 18 Ah บรรจุอยู่ในโคม สามารถบ ารุงรักษาง่าย

   1.4 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบ MPPT

   1.5 ควบคุมการปิดเปิดโดยการต้ังเวลา และ บลูธูทได้

ท่ีความสูง 4 เมตร มีก าลังความสว่างไม่น้อยกว่า 

2000 - 2100 ลูเมน

   1.6 โคมท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีความทนทานสูง 

   1.7  ควบคุมการท างานด้วยระบบบลูทูธผ่านแอพพลิเคช่ัน

   1.8 ชุดโคมไฟประกอบพร้อมแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอร่ีมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 920x380x44 มม. มีน้ าหนักไม่มากกว่า 9.5 กก.

   1.9 ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2. เสาไฟเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์กันสนิมมีความสูง 4 เมตร

3. ฐานรากรองรับเสาเหล็ก

4. ค่าแรงติดต้ัง พร้อมทาสีและติดแผ่นนะท้องแสง

(ตามแบบ อบจ. ชัยภูมิ)

พิกัด

เร่ิมต้น N = 15.7918977777777 

E = 101.9961611111111

ส้ินสุด N = 15.7945399999999 

E = 101.9865366666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 1. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง - 1,823,000    -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทางบ้านค่าย-บ้านตาเนิน ความสามารถในการมองเห็น 9 เมตร โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ประชาชนในเขต สัญจรได้อย่างปลอดภัย

- บ้านละหาน บริเวณบ้าน ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่าง ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ พ้ืนท่ี สายทาง และคล่องตัวในช่วงเวลา

หนองไข่น้ า ต าบลกะฮาด ปลอดภัยและคล่องตัว ติดต้ัง สายทางบ้านค่าย - บ้านค่าย-บ้าน กลางคืน

อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือลดและป้องกันการเกิด บ้านตาเนิน-บ้านละหาน บริเวณ ตาเนิน-บ้านละหาน 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากท้องถนน บริเวณ บ้านหนองไข่น้ า ต าบลกะฮาด บริเวณบ้านหนอง จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ไข่น้ า ต าบลกะฮาด กลางคืน ได้มากข้ึน

ในช่วงเวลากลางคืน จ านวน 26 ต้น อ าเภอเนินสง่า 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ของประชาชนให้ดีข้ึน พิกัด รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนนสัญจร

จุดเร่ิมต้น N : 15.6569533333333 - E : 102.0127722222222 ได้อย่างปลอดภัย

จุดส้ินสุด  N : 15.6480288888888 - E : 102.0136477777777 และคล่องตัวใน

ช่วงเวลากลางคืน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 1. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง - 1,823,000    -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

บริเวณแยกสายทาง บ้านไทร มีความสามารถในการมองเห็น 9 เมตร โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี สัญจรได้อย่างปลอดภัย

งาม - บ้านหนองแดงน้อย ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่าง ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณแยกสายทาง และคล่องตัวในช่วงเวลา

ตัดกับสายทาง บ้านกุดตุ้ม- ปลอดภัยและคล่องตัว ติดต้ัง บริเวณแยกสายทาง บ้านไทรงาม-บ้าน กลางคืน

บ้านหินกอง ต าบลห้วยบง 2. เพ่ือลดและป้องกันการเกิด บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย หนองแดงน้อยตัดกับ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนน บริเวณ ตัดกับสายทางบ้านกุดตุ้ม - สายทางบ้านกุดตุ้ม จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ บ้านหินกอง ต าบลห้วยบง -บ้านหินกอง ต าบล กลางคืน ได้มากข้ึน

ในช่วงเวลากลางคืน อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 26 ต้น ห้วยบง อ าเภอเมือง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ รวมถึง ชีวิตท่ีดีข้ึน

ของประชาชนให้ดีข้ึน พิกัด ผู้ท่ีใช้รถใช้ถนนสัญจรได้

จุดเร่ิมต้น   N : 15.9125722222222 - E : 102.1850922222222 อย่างปลอดภัย

จุดส้ินสุด 1 N : 15.9110199999999 - E : 102.1833677777777 และคล่องตัวใน

จุดส้ินสุด 2 N : 15.9109066666666 - E : 102.1815533333333 ช่วงเวลากลางคืน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

7 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 1. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง - 1,842,000    -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทางบ้านเขว้า-หนองบัวบาน มีความสามารถในการมองเห็น 9 เมตร โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ประชาชนในเขต สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บริเวณหน้าศาลหลวงภักดี ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่าง ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ พ้ืนท่ี สายทาง และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า ปลอดภัยและคล่องตัว ติดต้ัง สายทางบ้านเขว้า - หนอง บ้านเขว้า-หนอง กลางคืน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือลดและป้องกันการเกิด บัวบาน บริเวณหน้าศาลหลวงภักดี บัวบาน บริเวณ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากท้องถนน บริเวณ ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า หน้าศาลหลวงภักดี จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 26 ต้น ต าบลบ้านเขว้า กลางคืน ได้มากข้ึน

ในช่วงเวลากลางคืน (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) อ าเภอบ้านเขว้า 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พิกัด จังหวัดชัยภูมิ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดเร่ิมต้น N : 15.7596777777777 - E : 101.9054099999999 รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนนสัญจร

จุดส้ินสุด  N : 15.7568322222222 - E : 101.8990244444444 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 1. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง - 1,208,000    -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทางค าปิง-บ าเหน็จณรงค์ มีความสามารถในการมองเห็น 9 เมตร โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ประชาชนในเขต สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บริเวณแยกบ้านเสลาถึงทาง ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่าง ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ พ้ืนท่ี สายทาง และคล่องตัวในช่วงเวลา

รถไฟ ต าบลบ้านเพชร ปลอดภัยและคล่องตัว ติดต้ัง สายทางค าปิง-บ าเหน็จณรงค์ ค าปิง-บ าเหน็จณรงค์ กลางคืน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. เพ่ือลดและป้องกันการเกิด บริเวณแยกบ้านเสลาถึงทางรถไฟ บริเวณแยกบ้าน 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จังหวัดชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนน บริเวณ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จ- เสลาถึงทางรถไฟ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 16 ต้น ต าบลบ้านเพชร กลางคืน ได้มากข้ึน

ในช่วงเวลากลางคืน (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พิกัด จังหวัดชัยภูมิ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดเร่ิมต้น N : 15.4673688888888 - E : 101.6819555555555 รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้

จุดส้ินสุด  N : 15.4723188888888 - E : 101.6830222222222 ถนนสัญจรได้อย่าง

ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วง

เวลากลางคืน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

9 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 1. เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง - 1,823,000    -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทางแก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน มีความสามารถในการมองเห็น 9 เมตร โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ประชาชนในเขต สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บริเวณแยกบ้านโปร่งช้าง ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่าง ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ พ้ืนท่ี สายทาง และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ ปลอดภัยและคล่องตัว ติดต้ัง สายทางแก้งคร้อ-ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ-ท่ามะไฟ กลางคืน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือลดและป้องกันการเกิด บริเวณแยกบ้านโปร่งช้าง ต าบล- หวาน บริเวณแยก 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากท้องถนน บริเวณ เก่าย่าดี อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด- บ้านโปร่งช้าง จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ชัยภูมิ จ านวน 26 ต้น ต าบลเก่าย่าดี กลางคืน ได้มากข้ึน

ในช่วงเวลากลางคืน (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) อ าเภอแก้งคร้อ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พิกัด จังหวัดชัยภูมิ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดเร่ิมต้น   N : 16.0819322222222 - E : 102.0984244444444 รวมถึงผู้ท่ีใช้รถ

จุดส้ินสุด 1 N : 16.0792666666666 - E : 102.0949955555555 ใช้ถนนสัญจรได้

จุดส้ินสุด 2 N : 16.0813722222222 - E : 102.0914944444444 อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

10 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสา - 1,944,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง โรงเรียนบ้านห้วย - มีความสามารถในการมองเห็น สูง 9 เมตรโคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ้านโนนตะโก บริเวณ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง โรงเรียนบ้านห้วย - และคล่องตัวในช่วงเวลา

บ.หนองโดน อ.จัตุรัส 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด สายทาง โรงเรียนบ้านห้วย - บ้านโนนตะโก บริเวณ กลางคืน

จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บ้านโนนตะโก บริเวณ บ.หนองโดน บ.หนองโดน อ.จัตุรัส 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จ านวน 28 ต้น จ.ชัยภูมิ รวมถึงผู้ท่ีใช้รถ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,944,000 บาท     ใช้ถนนสัญจรได้อย่าง กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ปลอดภัยและคล่องตัว 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ในช่วงเวลากลางคืน และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.5315711111111  E:101.8009788888888

จุดส้ินสุด N:15.5239211111111  E:101.8013855555555 
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

11 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสา - 1,926,000    -  - - ร้อยละ 80 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง  บ.เล่า-นาวัง มีความสามารถในการ สูง 9 เมตร ของประชาชน สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บริเวณ บ.เส้ียวน้อย มองเห็นท่ีชัดเจน ปลอดภัย โคมไฟแบบหลอดโซเดียม  ในเขตพ้ืนท่ีสายทาง  และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.เล่า-นาวัง บริเวณ กลางคืน

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง  บ.เล่า-นาวัง บ.เส้ียวน้อย ต.บ้านเล่า 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ บ.เส้ียวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ช่วงเวลากลางคืน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,926,000 บาท สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ และคล่องตัวในช่วง และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) เวลากลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

พิกัด 

เร่ิมต้น N:15.8808799999999  E:102.0527333333333

จุดส้ินสุด N:15.8890255555555  E:102.0509100000000
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

12 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,944,000  -   - - ร้อยละ 80 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง แยกทางหลวง มีความสามารถในการ โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ของประชาชน สัญจรได้อย่างปลอดภัย

201 - บ.สระส่ีเหล่ียม มองเห็นท่ีชัดเจน ปลอดภัย ขนาด 250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง และคล่องตัวในช่วงเวลา

บริเวณ บ.หลุบง้ิว ต.บ้านกอก และคล่องตัว ติดต้ัง สายทาง แยกทางหลวง 201 - แยกทางหลวง 201 - กลางคืน

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด บ.สระส่ีเหล่ียม บริเวณ บ.หลุบง้ิว บ.สระส่ีเหล่ียม บริเวณ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุจากท้องถนนใน ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ บ.หลุบง้ิว ต.บ้านกอก จากท้องถนน ในช่วงเวลา

ช่วงเวลากลางคืน จ านวน 28 ต้น  เป็นเงินงบประมาณ 1,944,000 บาท อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กลางคืนได้มากข้ึน

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) สัญจรได้อย่างปลอดภัย และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลา ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.55120777777777  E:101.8731955555555 กลางคืน

จุดส้ินสุด N:15.5085655555555  E:101.8765488888888
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง แยกทางหลวง มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

201 - บ.หนองลุมพุก ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ แยกทางหลวง 201 - และคล่องตัวในช่วงเวลา

บริเวณ บ.ห้วยดอนยาว 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง แยกทางหลวง 201- บ.หนองลุมพุก บริเวณ กลางคืน

ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บ.หนองลุมพุก บริเวณ บ.ห้วยดอนยาว บ.ห้วยดอนยาว 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท จ.ชัยภูมิ กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) สัญจรได้อย่างปลอดภัย และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลา ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.4695499999999  E:101.8440866666666 กลางคืน

จุดส้ินสุด N:15.4701677777777  E:101.8520144444444
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

14 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.หนองนาแซง - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.โนนหว้านไพร บริเวณ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.หนองนาแซง - และคล่องตัวในช่วงเวลา

บ.หนองนาแซง 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.หนองนาแซง - บ.โนนหว้านไพร บริเวณ กลางคืน

ต.หนองนาแซง อ.เมือง อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บ.โนนหว้านไพร บริเวณ บ.หนองนาแซง บ.หนองนาแซง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ต.หนองนาแซง อ.เมือง จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ จ านวน  26 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท จ.ชัยภูมิ กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) สัญจรได้อย่างปลอดภัย และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลา ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.7656711111111  E:102.0191533333333 กลางคืน

จุดส้ินสุด N:15.7660466666666  E:102.0107433333333
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

15 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000 - - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.ศิลาทอง - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.ไทรงาม ต.โป่งนก ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.ศิลาทอง - บ.ไทรงาม และคล่องตัวในช่วงเวลา

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.ศิลาทอง - บ.ไทรงาม ต.โป่งนก อ.เทพสถิต กลางคืน

อุบัติเหตุจากท้องถนนใน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จ านวน 28 ต้น จ.ชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน พิกัด กลางคืน และช่วยพัฒนาคุณภาพ

เร่ิมต้น N:15.8113644444444  E:101.4899222222222 ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

จุดส้ินสุด N:15.8030399999999  E:101.4917211111111
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

16 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.โคกหินต้ัง - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

โปร่งมีชัย บริเวณ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.โคกหินต้ัง - โปร่งมีชัย และคล่องตัวในช่วงเวลา

กม.0+000-0+945 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.โคกหินต้ัง-โปร่งมีชัย บริเวณกม.0+000-0+ กลางคืน

ต.โคกเริงรมย์ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ กม.0+000-0+945  ต.โคกเริงรมย์ 945 ต.โคกเริงรมย์ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.4016455555555  E:101.6172855555555

จุดส้ินสุด N:15.3939355555555   E:101.6182544444444
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

17 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.ห้วยยายจ๋ิว- มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.วังตาลาดสมบูรณ์ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.ห้วยยายจ๋ิว  - และคล่องตัวในช่วงเวลา

บริเวณ กม.7+120 - 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.ห้วยยายจ๋ิว - บ.วังตาลาดสมบูรณ์ กลางคืน

กม.8+065 ต.ห้วยยายจ๋ิว อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บ.วังตาลาดสมบูรณ์ บริเวณ บริเวณ กม.7+120 - 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน กม.7+120-กม.8+065 ต.ห้วยยายจ๋ิว กม.8+065 ต.ห้วยยายจ๋ิว จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย และช่วยพัฒนาคุณภาพ

จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

พิกัด เร่ิมต้น N:15.4635155555555  E:101.5099944444444 กลางคืน

จุดส้ินสุด  N:15.4635155555555  E:101.5099944444444
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

18 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.ปะโค- มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.โคกเพชร บริเวณ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.ปะโค-บ.โคกเพชร และคล่องตัวในช่วงเวลา

กม.0+000-กม.0+945 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.ปะโค-บ.โคกเพชร บริเวณ กม.0+000- กลางคืน

ต.บ้านชวน อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ กม.0+000-กม.0+945 กม.0+945 ต.บ้านชวน 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.บ าเหน็จณรงค์ ช่วงเวลากลางคืน ต.บ้านชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ อ.บ าเหน็จณรงค์ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

จ.ชัยภูมิ 3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท จ.ชัยภูมิ กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) สัญจรได้อย่างปลอดภัย และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลา ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.4635155555555  E:101.5099944444444 กลางคืน

จุดส้ินสุด N:15.4710144444444  E:101.5094877777777

2-6/20



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

19 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.วังก้านเหลือง - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.โนนน้อย บริเวณ  ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.วังก้านเหลือง - และคล่องตัวในช่วงเวลา

บ.วังก้านเหลือง ม.2, 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ัง สายทาง บ.วังก้านเหลือง - บ.โนนน้อย บริเวณ  กลางคืน

บ้านเส้ียว ต.บ้านค่าย อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บ.โนนน้อย บริเวณ บ.วังก้านเหลือง บ.วังก้านเหลือง ม.2, 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน ม.2,บ้านเส้ียว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ บ้านเส้ียว ต.บ้านค่าย จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) สัญจรได้อย่างปลอดภัย และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลา ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.69761100000000  E:102.0020111111111 กลางคืน

จุดส้ินสุด N:15.6936333333333  E:101.9965099999999
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

20 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.สระแต้ - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.หนองผักหลอด ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.สระแต้ - บ.หนองผักหลอด และคล่องตัวในช่วงเวลา

บริเวณ กม.0+000-0+945 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง บ.สระแต้ - บ.หนองผักหลอด บริเวณ กม.0+000-0+945 กลางคืน

ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ กม.0+000-0+945 ต.ช่องสามหมอ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.1484055555555  E:102.2366111111111

จุดส้ินสุด N:15.1551155555555   E:102.24220400000000
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

21 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง  บ.โคกสะอาด - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.โจด บริเวณ บ.โคกสะอาด ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.โคกสะอาด - บ.โจด และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต.โคกสะอาด 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง  บ.โคกสะอาด - บ.โจด บริเวณ บ.โคกสะอาด กลางคืน

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ  จ านวน  28 ต้น จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:16.4881144444444  E:102.1246455555555

จุดส้ินสุด N:16.4896922222222   E:102.1160166666666
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

22 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.คอนสาร - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.ห้วยแก้ว   บริเวณ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.คอนสาร - บ.ห้วยแก้ว และคล่องตัวในช่วงเวลา

หน้าโรงพยาบาลคอนสาร 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง บ.คอนสาร - บ.ห้วยแก้ว  บริเวณหน้าโรงพยาบาล กลางคืน

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณหน้าโรงพยาบาลคอนสาร คอนสาร อ.คอนสาร 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:16.6156099999999  E:101.9174055555555

จุดส้ินสุด N:16.6192444444444   E:101.9096011111111

2-6/24



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

23 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.ยาง - บ.กลาง มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.ยาง - บ.กลาง ต.กุดเลาะ และคล่องตัวในช่วงเวลา

จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง  บ.ยาง - บ.กลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ กลางคืน

อุบัติเหตุจากท้องถนนใน ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน พิกัด กลางคืน และช่วยพัฒนาคุณภาพ

เร่ิมต้น N:16.2932477777777   E:101.9451822222222 ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

จุดส้ินสุด N:16.2962111111111   E:101.9368944444444
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

24 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,937,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.ยางหวาย - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ้านจอก บริเวณ บ.โสก   ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด 250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.ยางหวาย - บ้านจอก และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง บ.ยางหวาย - บ้านจอก บริเวณ บ.โสก ต.บ้านโสก กลางคืน

จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ บ.โสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,937,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน พิกัด กลางคืน และช่วยพัฒนาคุณภาพ

เร่ิมต้น N:15.9000655555555  E:102.2894222222222 ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

จุดส้ินสุด N:15.9083300000000  E:102.2881166666666

2-6/26



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

25 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.คลองจันลา - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.ถ้ าวัวแดง  บริเวณ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.คลองจันลา - บ.ถ้ าวัวแดง และคล่องตัวในช่วงเวลา

บ.คลองจันลา ต.บ้านเจียง 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง บ.คลองจันลา - บ.ถ้ าวัวแดง บริเวณ บ.คลองจันลา กลางคืน

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ  บ.คลองจันลา ต.บ้านเจียง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รวมถึงผู้ท่ีใช้รถ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ จ านวน  28 ต้น เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท ใช้ถนนสัญจรได้อย่าง กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ปลอดภัยและคล่องตัวใน 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ช่วงเวลากลางคืน และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:16.0186033333333  E:101.5000388888888

จุดส้ินสุด N:16.0256333333333   E:101.4986711111111
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

26 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.วังหิน - บ.แท่น มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บริเวณ 0+000-กม.0+945 ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.วังหิน - บ.แท่น และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง บ.วังหิน - บ.แท่น  บริเวณ 0+000-กม.0+945 กลางคืน

จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ 0+000-กม.0+945 ต.บ้านเต่า ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:16.3688466666666  E:102.3796888888888

จุดส้ินสุด N:16.3704022222222  E:102.3710611111111

2-6/28



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

27 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.เจียง - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.คลองจันลา  บริเวณ  ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.เจียง - บ.คลองจันลา และคล่องตัวในช่วงเวลา

บ.เจียง ม.1 ต.บ้านเจียง 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง บ.เจียง - บ.คลองจันลา บริเวณ  บ.เจียง ม.1 กลางคืน

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ บ.เจียง ม.1 ต.บ้านเจียง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:16.0619833333333  E:102.4844066666666

จุดส้ินสุด N:16.0629422222222  E:102.4758588888888
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

28 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.หนองบัวแดง - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.โหล่น บริเวณ ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.หนองบัวแดง - บ.โหล่น และคล่องตัวในช่วงเวลา

บ.โนนสะอาด 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง  บ.หนองบัวแดง - บ.โหล่น   บริเวณ บ.โนนสะอาด กลางคืน

ต.หนองบัวแดง อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บริเวณ บ.โนนสะอาด  ต.หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:16.1043022222222  E:101.7698055555555

จุดส้ินสุด N:16.1099944444444   E:101.7623377777777
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

29 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง  1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสาสูง 9 เมตร - 1,925,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน กองช่าง

สายทาง บ.หนองโจด - มีความสามารถในการมองเห็น โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.วังตะเฆ่ บ.หนองจาน  ท่ีชัดเจน ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด  250 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ บ.หนองโจด - บ.วังตะเฆ่ และคล่องตัวในช่วงเวลา

ต.โคกสะอาด 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังสายทาง บ.หนองโจด - บ.วังตะเฆ่   บ.หนองจาน ต.โคกสะอาด กลางคืน

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อุบัติเหตุจากท้องถนนใน บ.หนองจาน ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ช่วงเวลากลางคืน จ.ชัยภูมิ จ านวน  28 ต้น จ..ชัยภูมิ จากท้องถนน ในช่วงเวลา

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่ เป็นเงินงบประมาณ 1,925,000 บาท รวมถึงผู้ท่ีใช้รถใช้ถนน กลางคืนได้มากข้ึน

หมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ สัญจรได้อย่างปลอดภัย 3. เพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน  

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลา และช่วยพัฒนาคุณภาพ

พิกัด กลางคืน ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

เร่ิมต้น N:15.7754999999999  E:101.7560544444444

จุดส้ินสุด N:15.7824133333333  E:101.7548355555555 
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

30 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 1.เพ่ือช่วยให้ประชาชนพ้ืนท่ี  1. ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสาไฟ - 2,236,525  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ประชาชนท่ีใช้บริการ กองช่าง

HIGH MAST สวนสาธารณะ จังหวัดชัยภูมิท่ีมาใช้บริการ (High Mast)  จ านวน  2 ต้นสูง  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า 

หนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า 20  เมตร ชนิดลายลอนลูกฟูก 9 ลอน ท่ีมาใช้บริการสวนสาธารณะ ได้รับแสงสว่าง

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ช่วงเวลาค่ าคืน ได้รับแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ แบบ  3 ท่อน  หนองปลาเฒ่าได้รับความ 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหา

2.เพ่ือช่วยป้องกันและแก้ไข 2. โคมไฟ Floodlight LED 200 W ปลอดภัยในชีวิตและ สุ่มเส่ียงในเร่ืองของอาชญากรรม 

ปัญหาการสุ่มเสียงในเร่ือง 6 โคม ต่อเสา  1 ต้น ทรัพย์สินในช่วงเวลา บริเวณสวนสาธารณะหนอง

อาชญากรรม บริเวณสวน (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ กลางคืน ปลาเฒ่า ประชาชนในพ้ืนท่ี

สาธารณะหนองปลาเฒ่า  จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ  ท่ีมาใช้บริการ

ประชาชนพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ  พิกัด  N:15.7979166666666 - E:102.0097777777777 สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า

ท่ีมาใช้บริการมีความปลอดภัย พิกัด  N:15.7990133333333 - E:102.0115022222222 ได้รับความปลอดภัยในชีวิต

ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

31 โครงการติดต้ัง 1.เพ่ือให้มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ ด าเนินการ ติดต้ังไฟแสงสว่าง - 5,495,000 - - - สวนสาธารณะ 1.มีแสงสว่างเพียงพอ ส านักปลัดฯ

ไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ ต่อผู้มาใช้บริการบริเวณ โซล่าเซลล์ จ านวน 70 ชุด หนองปลาเฒ่ามีระบบ ต่อผู้มาใช้บริการภาย

ภายในสวนสาธารณะ ภายในสวนสาธารณะ รายละเอียด ดังน้ี ไฟฟ้าส่องสว่างจาก ในสวนสาธารณะ

หนองปลาเฒ่า หนองปลาเฒ่า 1. โคมไฟแอล อี ดี (Light-Emitting Diode) พลังงานแสงอาทิตย์ หนองปลาเฒ่า

2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย ขนาด 50 วัตต์ จ านวน 70 โคม ใช้งานได้ ร้อยละ 80 2.ประชาชนท่ีมาใช้

ให้กับเด็ก เยาวชน 2. แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บริการภายในสวนสาธารณะ

ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 70 แผง เกิดความปลอดภัยมาก

และนักท่องเท่ียวผู้มาเยือน 3.แบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ 120 แอมป์ ย่ิงข้ึน และลดปัญหาการ

จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 70 ชุด ก่ออาชญากรรมในบริเวณ

4. เสาไฟความสูงไม่น้อยกว่า 7 เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียง

จ านวน 70 ต้น

5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ าพร้อม
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

อุปกรณ์ จ านวน 70 ตู้

6. โซล่าร์ชาร์จเจอร์ คอนโทรลเลอร์

แบบควบคุมค่าแสงสว่างได้

จ านวน 70 ชุด

7.ติดต้ังและขนส่ง จ านวน 1 งาน

(ตามประมาณราคากองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

32 ส านักงานองค์การบริหาร 1. เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้า ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - 1,371,000    - - - ส านักงานมีระบบ 1. ลดค่าไฟฟ้าของ ส านักปลัดฯ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ แสงสว่างจากพลังงาน จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าส่องสว่างจาก องค์การบริหารส่วน

(หลังใหม่) แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัยด้วยระบบ 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 1. โคมไฟแอล อี ดี (Light-Emitting Diode) ขนาด 30 วัตต์ ใช้งานได้ ร้อยละ 80 2. องค์การบริหาร

ไฟฟ้าแสงสว่าง ในชีวิตและทรัพย์สินของ    จ านวน 30 โคมๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 207,000 บาท ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีการ

จากพลังงานแสง เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร 2. แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 120 วัตต์ ส่งเสริมการใช้พลังงาน

อาทิตย์  ตลอดจนประชาชนท่ีมา    จ านวน 30 แผงๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 237,000 บาท ทดแทน สามารถขยายผล

ติดต่อราชการ 3. แบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมป์ สู่และชุมชนท่ีสนใจได้

   จ านวน 30 ชุดๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท

4. เสาไฟความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร

   จ านวน 30 ต้นๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 285,000 บาท

5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ าพร้อมอุปกรณ์

   จ านวน 30 ตู้ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 117,000 บาท

6. โซล่าร์ชาร์จเจอร์ คอนโทรลเลอร์
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

   จ านวน 30 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท

7. วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง 

   จ านวน 30 ชุดๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท
(ตามประมาณราคากองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

รวม 32 โครงการ - - 8,337,500 56,172,525 - - - - - -

รวมท้ังส้ิน 64,510,025
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการต ารวจประสาน 1. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถ 1. มีต ารวจประสานงานประจ า  -  -  -  - - โรงเรียนสังกัดองค์การ 1. ความร่วมมือและต้ังใจ กองแผนและ

โรงเรียน 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จริงจากท้ังฝ่ายโรงเรียน งบประมาณ

อบายมุขต่าง ๆ ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถลดปัญหาด้าน และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

โรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ชัยภูมิ ยาเสพติดในสถานศึกษา ประสานงานการรายงาน 

ครบวงจร 2. ควบคุม ลด และขจัดปัญหา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การตรวจสอบ ติดตาม

2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม ยาเสพติด ส่ือลามก การพนัน อย่างจริงจังต่อเน่ือง

การด าเนินการของโครงการ การทะเลาะวิวาท การเล่นเกมส์ ของผู้บังคับบัญชาของ

โรงเรียนสีขาวให้บรรลุเป้าหมาย การเท่ียวในสถานบันเทิง และ แต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ปัจจัยเส่ียงในสถานศึกษาลงได้ ในระดับนโยบาย

ยาเสพติด ส่ือลามก การพนัน 2. ก าหนดมาตรการ

การทะเลาะวิวาทและปัจจัย เสริมแรง ยกย่อง เชิดชู

เส่ียงให้หมดไปจากโรงเรียน เกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติการดีเด่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ 1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ประชาชนท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองส่งเสริม

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ด้านอาชีพให้แก่ประชาชน จังหวัดชัยภูมิ ท้ัง 16 อ าเภอ สามารถน าความรู้ มีรายได้เพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จังหวัดชัยภูมิ ในด้าน  จ านวน 300 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ

พอเพียง เกษตรกรรมด้านหัตถกรรม  -ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ มีอาชีพและมีคุณภาพ

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ชีวิตท่ีดีข้ึน

ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นต้น 2. ศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริม ประกอบอาชีพโดย

2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ การประกอบอาชีพฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

สามารถน าความความรู้ 3. มอบปัจจัยการผลิต พอเพียง

ไปประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สามารถประกอบอาชีพ

พอเพียง ได้ดีย่ิงข้ึน 
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการส่งเสริมพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ประชาชนมีความรู้ กองส่งเสริม

การสร้างอาชีพ 108 อาชีพ มีความรู้ในการประกอบอาชีพ จังหวัดชัยภูมิ 16 อ าเภอ สามารถน าความรู้ ความเข้าใจสามารถ คุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้มีอาชีพเล้ียงดู  จ านวน 300 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพได้

พอเพียง ครอบครัวได้  -ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ 2.ประชาชนมีรายได้

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ิมข้ึน

มีความรู้หลักปรัชญา ส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ 3.ประชาชนประกอบ

เศรษฐกิจพอเพียง 2. ศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริม อาชีพโดยยึดหลัก

การประกอบอาชีพฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพสินค้า  - กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า 300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ประกอบการฯ ผู้ประกอบการ กองส่งเสริม
สินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีเข้าร่วมโครงการ สินค้าหน่ึงต าบล คุณภาพชีวิต
หน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP OTOP จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความรู้และเข้าใจ หน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP 

จังหวัดชัยภูมิ ให้ได้มาตรฐานระดับสากล ปี 2561 จ านวน 100 คน ในการจัดกิจกรรม สามารถผลิตสินค้า

2.เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด ปี 2562 - 2565 จ านวน 135 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท่ีได้มาตรฐานและ

และขยายโอกาสการจ าหน่าย 1.อบรมให้ความรู้การพัฒนา ได้รับการสนับสนุน
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สินค้าให้แก่ผู้ประกอบ สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ การตลาดให้สามารถ

การสินค้าหน่ึงต าบล OTOP จังหวัดชัยภูมิ น าสินค้าสู่ผู้บริโภค

หน่ึงผลิตภัณฑ์ 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกร้าน ได้มากข้ึน

 OTOP จังหวัดชัยภูมิ น าสินค้าไปสู่ผู้บริโภค

3.ศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริม

การประกอบอาชีพฯ

5 โครงการสนับสนุน 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตัวแทนกลุ่มสวัสดิการชุมชน 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ตัวแทนกลุ่มสวัสดิการ กลุ่มสวัสดิการ กองส่งเสริม

การขับเคล่ือน กลุ่มสวัสดิการชุมชน จังหวัด  ท้ัง 16 อ าเภอ จ านวน 300 คน ชุมชนท่ีเข้าร่วม ชุมชนมีการพัฒนา คุณภาพชีวิต

สวัสดิการชุมชน ชัยภูมิให้เข้มแข็ง  - ลักษณะการด าเนินงาน โครงการมีความรู้ มีความเข้มแข็ง

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิม สามารถน าไป ด าเนินงาน

ของกลุ่มสวัสดิการชุมชนตาม ศักยภาพกลุ่มสวัสดิการชุมชน ปรับใช้ในพ้ืนท่ีของ อย่างถูกต้อง

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2.ศึกษาดูงานกลุ่มสวัสดิการชุมชน ตนเองได้ ไม่น้อยกว่า ตามแนวทาง

ท่ีประสบความส าเร็จตาม ร้อยละ 80 เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจ้างคนพิการ 1. เพ่ือเป็นการจ้างคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 1,320,000   1,320,000   1,320,000   1,320,000   - อบจ.ชัยภูมิ สามารถ 1. คนพิการมีโอกาส กองการ

ท างานในหน่วยงาน ได้มีโอกาสท างาน คนพิการ จ านวน 11 คน จ้างคนพิการไม่น้อย ได้ท างานในหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ  ในหน่วยงานภาครัฐ (คิดจากจ านวนข้าราชการ กว่าร้อยละ 1 ของ ภาครัฐ

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับ พนักงานจ้าง จ านวน 1,097 คน จ านวนข้าราชการ 2. สนองตอบนโยบาย

นโยบายภาครัฐ ( ณ วันท่ี 1 ต.ค. 59 ) ( ณ วันท่ี 1 ต.ค. 59) ของภาครัฐ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมและแก้ไข ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ 200,000  -  -  - - ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ประชาชนในพ้ืนท่ีทุก กองส่งเสริมฯ

และส่งเสริมการประกอบ ปัญหาการประกอบอาชีพ และผู้บริหารจัดการตลาด สามารถน าความรู้ สาขาอาชีพมีสถานท่ี

อาชีพตามแนวทาง ของประชาชน ประชารัฐ (CMO) จ านวน 200 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ จ าหน่ายสินค้า

ประชารัฐจังหวัดชัยภูมิ 2.เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย พร้อมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพ่ือสร้างรายได้ 2.มีการขับเคล่ือนนโยบาย

รัฐบาลตามโครงการตลาด โครงการและวิทยากร จ านวน 40 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รัฐบาลตามโครงการตลาด

ประชารัฐ ให้เกิดผลการ รวมท้ังส้ิน 240 คน ประชารัฐ ให้เกิดผลการ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปฏิบัติเป็นรูปธรรม  - ลักษณะการด าเนินงาน ปฏิบัติเป็นรูปธรรม

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 3.พัฒนาศักยภาพของ

ประชาชนและผู้ประกอบการ การบริหารจัดการตลาดอย่างมี ประชาชนและผู้ประกอบการ

สามารถยกระดับการสร้าง ประสิทธิภาพ การจัดท าแผน สามารถยกระดับการสร้างงาน

งาน สร้างอาชีพและสร้าง การตลาด วิเคราะห์การตลาด สร้างอาชีพและสร้างรายได้

รายได้ พัฒนาสินค้า และการสร้างความ 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ

4.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ พึงพอใจให้กับผู้ริโภค และผู้บริหารจัดการตลาด

ส่วนราชการ และผู้บริหาร ประชารัฐ (CMO)  สามารถให้

จัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ค าแนะน าการบริหารจัดการได้

สามารถให้ค าแนะน า  การบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

จัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนการตลาด

รวมท้ังการจัดท าแผนการตลาดวิเคราะห์การตลาดพัฒนาสินค้า วิเคราะห์การตลาดพัฒนาสินค้า และสร้าง 

และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการครอบครัวสุขสันต์ 1.เพ่ือสนับสนุนสถาบัน  -ครอบครัวท่ีสนใจเข้าร่วม 300,000 300,000 300,000 300,000 -  - ครอบครัวท่ีเข้าร่วม 1.ครอบครัวมี กองส่งเสริม

จังหวัดชัยภูมิ ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โครงการ จ านวน 50 ครอบครัว โครงการมีกิจกรรม สัมพันธภาพความรัก คุณภาพชีวิต

2.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์  - ลักษณะการด าเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน

ระหว่างวัยภายในครอบครัว จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ภายในครอบครัวเพ่ิมข้ึน แนบแน่นย่ิงข้ึน

3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความผูกพันธ์ภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.เกิดความรัก 

ชุมชนและสังคมไทยให้ ครอบครัว ความอบอุ่น ภายใน

เข้มแข็ง ครอบครัวมากย่ิงข้ึน

ช่วยลดปัญหาสังคม

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือสนับสนุนดูแลคนพิการ  - คนพิการในจังหวัดชัยภูมิ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 คนพิการท่ีเข้าร่วม 1.คนพิการมีก าลังใจ กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จ านวน 300 คน โครงการมีคุณภาพชีวิต ในการด ารงชีวิต คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - ลักษณะการด าเนินงาน ท่ีดีข้ึนและเข้าถึงสิทธิ ประจ าวันอย่างมี

ในการท ากิจกรรมของ 1.สนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ คนพิการเพ่ิมข้ึน ความสุข

คนพิการจังหวัดชัยภูมิ เช่น วันคนพิการสากล เป็นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.คนพิการได้รับการ

3.เพ่ือให้เกิดการรวม 2.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ ส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มท่ีเข้มแข็งของกลุ่ม คนพิการ ส่งเสริมสุขภาพกายและ คุณภาพชีวิต 

คนพิการจังหวัดชัยภูมิ สุขภาพจิต ท้ังด้านสุขภาพกาย

4.เพ่ือให้คนพิการได้ 3.ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ และสุขภาพจิต

ตระหนักถึงสิทธิและ 3.คนพิการทราบ

ความส าคัญของคนพิการ และเข้าใจถึงสิทธิ

และความส าคัญของ

คนพิการ

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือสนับสนุน ดูแล ผู้สูงอายุท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม 1.ผู้สูงอายุเห็น กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ จ านวน 500 คน โครงการมีคุณภาพชีวิต คุณค่าของตนเอง คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ชีวิตท่ีดี โดยการดูแล  - ลักษณะการด าเนินงาน ท่ีดีข้ึน ไม่น้อยกว่า และท าตนเป็น

แบบองค์รวมท้ังทาง ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 ประโยชน์ให้กับ

ด้านสุขภาพกายและ ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ลูกหลานและสังคม

สุขภาพใจ กาย สุขภาพจิต การดูแลผู้สูงอายุ 2.ผู้สูงอายุมีก าลังใจ

2.สร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น ในการด ารงชีวิต

ในการท ากิจกรรมของ ประจ าวันอย่างมี

ผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ความสุข

3.เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม

ท่ีเข้มแข็งของกลุ่ม

ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ 

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ สตรีท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 สตรีท่ีเข้าร่วมโครงการ 1. สตรีในเขตพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

ศักยภาพสตรี และพัฒนาศักยภาพของสตรี จ านวน 1,000 คน มีความรู้สามารถพัฒนา จังหวัดชัยภูมิมี คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ในจังหวัดชัยภูมิ  - ลักษณะการด าเนินงาน ศักยภาพบทบาทสตรี ส่วนร่วมในการแสดง

2.เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วม 1.สนับสนุนกิจกรรมสตรี เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ความคิดเห็นต่อสังคม

ในการแสดงความคิดในการ เช่น วันสตรีสากล เป็นต้น ร้อยละ 80 2. เกิดความสามัคคี

พัฒนาชุมชนและสังคม 2.อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในชุมชนน าไปสู่

3.เพ่ือเสริมสร้างบทบาทองค์กร สตรีในเร่ืองต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การพัฒนาองค์กร

สตรีในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง กาย สุขภาพจิต ส่งเสริมอาชีพ ให้เข้มแข็งและย่ังยืน

และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน บทบาทและการมีส่วนร่วมสตรี

ในสังคม เป็นต้น

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ  - เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 เด็กและเยาวชนท่ีเข้า 1.เด็กและเยาวชน กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิตเด็กและ และบทบาทของสภาเด็ก ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการมีความรู้ ในจังหวัดชัยภูมิ คุณภาพชีวิต

เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ และเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง จ านวน 100 คน สามารถน าไปใช้ มีส่วนร่วมในการ

2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน  - ลักษณะการด าเนินงาน ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าแสดงความคิดเห็น

การจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 1.อบรมให้ความรู้ส่งเสริม ร้อยละ 80 ในการพัฒนาสังคม

ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ศักยภาพและบาทบาทเด็กและ และชุมชน

3.เพ่ือกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้ เยาวชน 2.เกิดความสามัคคี

เห็นคุณค่าและตระหนักถึง 2. ศึกษาดูงานกิจกรรมเป็น ในเครือข่ายสภาเด็ก

ความส าคัญของเด็กและ ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และเยาวชน น าไปสู่

เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ชุมชน และสังคม การพัฒนาองค์กร

4.เพ่ือส่งเสริมภาคีเครือข่าย ให้เข้มแข็งและย่ังยืน

เยาวชนให้มีบทบาทและสามารถ

ด าเนินกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม

งบประมาณ

2-7/11



ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการส่งเสริมอาสา- 1. เพ่ือการส่งเสริมศักยภาพ 1. ทุกหมู่บ้านและชุมชนใน 10,016,200     - - - - 1. จ านวนอาสา ประชาชนในท้องถ่ินและ กองส่งเสริม

สมัครสาธารณสุขประจ า- ของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ จ านวน สมัครสาธารณสุข ชุมชน ได้รับการบริการ คุณภาพชีวิต

หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้ 1,617 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประจ าหมู่บ้าน สาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก

ด้านการดูแลสุขภาพ ปฏิบัติงานเชิงรุกในการ รวม 1,642 แห่ง (อสม.) จ านวน อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชน ประจ าปี ส่งเสริมสุขภาพในท้องถ่ิน 2. อสม. จังหวัดชัยภูมิ 24,247 คน

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และชุมชน การดูแลเด็ก จ านวน 24,247 คน มีการ 2. อาสาสมัคร

ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแล ออกปฏิบัติงานร่วมกับ สาธารณสุขประจ า

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการ หมู่บ้าน (อสม.) มีส่วนร่วม

การเฝ้าระวังโรคในชุมชน คัดกรอง เฝ้าระวังควบคุม ในการควบคุมผู้ป่วยโรค

2. เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน โรคไม่ติดต่อเร้ือรังทุก เบาหวาน ร้อยละ

ให้อาสาสมัคร สาธารณสุข กลุ่มวัยในพ้ืนท่ี 3. อาสาสมัคร

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีอุปกรณ์ สาธารณสุขประจ า

พ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน หมู่บ้าน (อสม.) 

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีส่วนร่วมในการควบคุม

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละ 50 ข้ึนไป

14 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน 1. เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมี 1. การป้องกันควบคุมโรค 4,000,000       - - - - ประชาชนชาว ประชาชนทุกครัวเรือน ส านักปลัดฯ

ควบคุมโรคติดต่อและ ส่วนเก่ียวข้องในการป้องกัน ไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มี สามารถด าเนินการตาม

ภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ควบคุมโรคติดต่อท่ีเป็น 2. การก าจัดปัญหาโรคพยาธิ ความปลอดภัย มาตรการ ได้อย่างถูกต้อง

จังหวัดชัยภูมิ ปัญหามีการด าเนินงานตาม ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี จากโรคระบาด และต่อเน่ือง

ปีงบประมาณ 2561 มาตรการในการป้องกัน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร้อยละ 80 2. จังหวัดชัยภูมิโดย

ควบคุมโรคท่ีทันเวลาและ 3. การเฝ้าระวังป้องกันโรค เครือข่ายควบคุมโรคระดับ

เหมาะสม พิษสุนัขบ้า อ าเภอต าบล มีการควบคุม

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 4. การเฝ้าระวังป้องกัน การเกิดโรคได้ทันเวลา

การป้องกันควบคุมโรคสร้าง ควบคุมโรควัณโรค ทุกต าบล ทุกอ าเภอ

2-7/13
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พ้ืนท่ีต้นแบบ รวมท้ัง สามารถช่วยลดจ านวน

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ป่วยและการสูญเสีย

มีความรู้และความตระหนัก ชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

สามารถป้องกันตนเองได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ 

อย่างแพร่หลาย 3. ประชาชนชาวชัยภูมิ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ลดการ

สูญเสียเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ

งบประมาณ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความ จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันปัญหายาเสพติด 1. ผู้เข้ารับการอบรม กองแผนและ

TO BE NUMBER ONE เข้าใจและประสบการณ์ใหม่ TO BE NUMBER ONE ของ ในสถานศึกษาของ ตามเป้าหมายมีความรู้ งบประมาณ

ทันต่อสถานการณ์ เก่ียวกับ โรงเรียนในสังกัดครูแกนน า โรงเรียนในสังกัดโดยมี ความเข้าใจ และมี

การปฏิบัติงานป้องกันและ และผู้เก่ียวข้อง จ านวน 400 คน จ านวนสมาชิกเครือข่าย ประสบการณ์มากข้ึน

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน พร้อมท้ังศึกษาดูงานการด าเนิน ชมรมTO BE NUMBER ในการด าเนินงานป้องกัน

สถานศึกษา งานชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนใน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนิน ONE ท่ีมีผลการด าเนินงานดีเด่น สังกัดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2. นักเรียนในสังกัด

โครงการ TO BE NUMBER เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานสู่ ร้อยละ 10 อบจ.ชัยภูมิมีภูมิคุ้มกัน

ONE ของโรงเรียนในสังกัด การประกวดในระดับต่างๆ พัฒนาความฉลาดตาม

อบจ.ชัยภูมิ อารมร์ และมีการขับเคล่ือน

3. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ เครือข่าย TO BE NUMBER

และพัฒนาเครือข่าย TO BE ONE

NUMBER ONE

งบประมาณ

2-7/15



ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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16 โครงการป้องกันและแก้ไข 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับ 1.ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ปัญหาด้านยาเสพติด 1. สามารถป้องกันและ กองแผนและ

ปัญหายาเสพติด สนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ชัยภูมิ ท้ัง 16 อ าเภอ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ แก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ

2.เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ 2.นักเรียนในสังกัดองค์การ ลดลงมากกว่าร้อยละ 80 พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ลดลง

3.เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 3.สมาชิก TO BE NUMBER ONE 2. ประชาชนพ้ืนท่ี

ของยาเสพติด 4.กิจกรรม/แผนงาน ตาม จังหวัดชัยภูมิ 

4.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี นโยบาย คสช. และนโยบาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต กระทรวงมหาดไทย

ท่ีดีข้ึน

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการการศึกษาเพ่ือ 1. เพ่ือควบคุมการขยายตัว เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 นักเรียนระดับมัธยม 1.ปัญหาการแพร่ กองแผนและ

ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ของปัญหายาเสพติดและการ ตอนต้นในโรงเรียนในสังกัด ศึกษาตอนต้นได้รับ ระบาดของยาเสพติด งบประมาณ

ในเด็กนักเรียน (โครงการ ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัด การสอนตามหลักสูตร ลดลง 

D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยเฉพาะการแพร่ระบาด ชัยภูมิ จ านวน 26 แห่ง ๆ ละ 1 D.A.R.E. ครบ 2 2. เด็กนักเรียนมี

(ต่อเน่ือง) ของยาเสพติดลงไปสู่เด็กและ  ห้องเรียน 1 ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน ทักษะในการปฏิเสธ

เยาวชนโดยเฉพาะในสถานศึกษา ภาคเรียนเป็น 52 ห้องเรียน ในทุกปีการศึกษา รู้จักหลีกเล่ียงการใช้

2. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ยาเสพติดและความรุนแรง 

เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษให้เด็กนักเรียน 3. เกิดรูปแบบท่ีดีของ

มีทักษะในการปฏิเสธรู้จักการหลีกเล่ียงต่อ ความร่วมมือจาก

สถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่การใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ส่วนต่างๆ ในการป้องกัน

3. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกร่วม และแก้ไขปัญหา

ในการต่อต้านการแพร่ระบาด ยาเสพติด

ของยาเสพติด

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการเข้าค่าย 1. เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนิน นักเรียนสมาชิก  TO BE 156,000     156,000     156,000     156,000     156,000     สมาชิก TO BE NUMBER 1. นักเรียนมีภูมิคุ้มใน กองแผนและ

TO BE NUMBER ONE โครงการ TO BE NUMBER NUMBER ONE ในโรงเรียน ONE ได้รับการพัฒนา การป้องกันยาเสพติด งบประมาณ

ONE ของโรงเรียนในสังกัด สังกัด อบจ.ชัยภูมิท่ีได้รับ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และพัฒนาความ

อบจ.ชัยภูมิ คัดเลือก จ านวน 52 คน ฉลาด ทางอารมณ์ 

2. พัฒนาเครือข่าย  TO BE 2. มีการขับเคล่ือน

NUMBER ONE เครือข่าย TO BE

3. พัฒนาศักยภาพสมาชิก  NUMBER ONE

TO BE NUMBER ONE

 

งบประมาณ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการโรงเรียนสีขาว 1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด 1. ด้านปริมาณ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 โรงเรียนในสังกัดไม่น้อย 1.นักเรียนและบุคลากร กองแผนและ

ปลอดยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  - โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด กว่าร้อยละ 80 เป็น มีคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ

ชัยภูมิเป็นโรงเรียนท่ีปราศจาก อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสีขาวปลอด มีจิตอาสารู้จักเสียสละ

ปัจจัยเส่ียงและปัญหา และรับการประเมินผลประจ าปี ยาเสพติด  ไม่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด

ยาเสพติด เพ่ือประกาศให้เป็นโรงเรียน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ สีขาวปลอดยาเสพติด ได้อย่างมีความสุข

การป้องกันและแก้ไขปัญหา  - จัดซ้ือชุดทดสอบสารเมท 2. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

ยาเสพติดท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน แอมเฟตามีนในปัสสาวะ อบจ.ชัยภูมิ มีการด าเนิน

3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม พร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้ค้นหา การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การด าเนินงานป้องกันและ และตรวจคัดกรองผู้บริหาร ยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง

แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน และย่ังยืน

ให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน  - ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน 3. ป้องกันปัญหาการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผู้น าทางศาสนาในชุมชนท่ี แพร่ระบาดของยาเสพติด

โรงเรียนในสังกัดต้ังอยู่ให้การ ในโรงเรียน

สนับสนุนส่งเสริมการด าเนิน 4. โรงเรียนในสังกัด 

โครงการโรงเรียนสีขาว อบจ.ชัยภูมิเป็นโรงเรียน

ปลอดยาเสพติด สีขาวปลอดยาเสพติด

2. ด้านคุณภาพ

 - ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน 

มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเส่ียง

กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้าเฝ้าระวัง

ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 - นักเรียน มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละ

มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการสร้างและพัฒนา 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความ จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิก 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ป้องกันปัญหายา 1. ส่งเสริมความเข้มแข็ง กองแผนและ

เครือข่าย TO BE NUMBER เข้าใจและส่งเสริมความ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน เสพติดในสถาน ในการด าเนินงานชมรม งบประมาณ

ONE แก้ไขปัญหายาเสพติด เข้มแข็งในการด าเนินงาน ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ผู้ปกครอง ศึกษาของโรงเรียน TO BE NUMBER ONE

ในสถานศึกษาและชุมชน ชมรม TO BE NUMBER อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้น า ในสังกัดโดยมี ของโรงเรียนในสังกัด

ONE เก่ียวกับการปฏิบัติ ชุมชน ครูแกนน าผู้ท่ีรับผิดชอบ จ านวนสมาชิก อบจ.ชัยภูมิ สร้างกะรแส

งานป้องกันและแก้ไขปัญหา งานยาเสพติดและผู้เก่ียวข้อง เครือข่าย TO BE ค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 142 คน NUMBER ONE ทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน

2. เพ่ือผลิตและพัฒนาองค์ ของโรงเรียนใน ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

ความรู้ในการป้องกันและ สังกัด ผู้ปกครอง และสนับสนุนเยาวชนและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ อาสาสมัคร ชุมชนให้จัดกิจกรรม

โครงการ TO BE NUMBER ONE สาธารณสุขหรือผู้ สร้างสรรค์

3. เพ่ือให้สมาชิกเครือข่าย น าชุมชนเพ่ิมข้ึน 2. สร้างกระแสและเกิด

TO BE NUMBER ONE จากเดิม ช่องทางการส่ือสารในการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผู้ปกครอง และชุมชนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 80 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

จังหวัดชัยภูมิ ได้มีโอกาส ภายใต้โครงการ TO BE  NUMBER ONE

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 3. ผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย

ในการท างานซ่ึงกันและกัน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

ในการท างานซ่ึงกันและกันอันน า

ไปสู่การขยายผลและพัฒนา

ประสิทธิภาพการป้องกันและ

แก้ปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการสถานศึกษาดีเด่น 1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด 1. ด้านปริมาณ 250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     โรงเรียนในสังกัด 1. นักเรียนและบคุลากร กองแผนและ

ด้านการป้องกันเฝ้าระวังและ อบจ. ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนท่ี - โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด อบจ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต งบประมาณ

แก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การ ปราศจากปัจจัยส่ีและปัญหา ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการและรับการ 70 เป็นสถาน อาสา รู้จักเสียสละไม่ไป

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยาเสพติด ประเมินด้านการป้องกันเฝ้าระวัง ศึกษาดีเด่นด้าน เก่ียวข้อกับยาเสพติดละ

2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือ การป้องกันเฝ้า ป้องกันปัญหาการแพร่

อบจ. ชัยภูมิ มีระบบการ ประกาศให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ระวังและแก้ไข ระบาดของยาเสพติดใน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา ด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรงเรรียน

เสพติดท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน ปัญหายาเสพติด 2. โรงเรียนทุกแห่งใน

3. เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ - ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ินผู้น าทาง สังกัด อบจ.ชัยภูมิ มีการ

เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ ศาสนาในชุมชนท่ีโรงเรียนในสังกัด ด าเนินการป้องกันและ

งานด้านการป้องกันเฝ้าระวัง ต้ังอยู่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการ แก้ไขปัญหายาเสพติด

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด าเนินการด้านการป้องกันเฝ้า อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน

สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ด้านคุณภาพ ได้อย่างมีความสุข

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง

นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแล

กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มเฝ้า

ระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

- นักเรียนมีความรู้ เข้าใจถึงโทษ และพิษภัย

ของสารเสพติด รู้จักหลีกเล่ียง/ป้องกัน

ตนเองให้ ห่างไกลจากยาเสพติด

รู้จักการใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเอง

2-7/24

งบประมาณ



ผ 02
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ ภาพในการป้องกันและ 1,000,000   - 1. เด็ก เยาวชน และ 1. มีความพร้อม และเป็น กองแผนและ

เยาวชนและเครือข่าย สร้างเครือข่ายเยาวชน แก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความ ศูนย์กลางการถ่ายทอด งบประมาณ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 2. เพ่ือให้เยาวชนแลกเปล่ียน ดังน้ี พึงพอใจไม่น้อย กิจกรรมการด าเนินงานให้

ยาเสพติด (TO BE เรียนรู้กับเยาวชนต้นแบบ 1. ลานกิจกรรมเยาวชน TO BE NUMBER ONE กว่าร้อยละ 80 ครอบคลุมทุกชมรมใน

NUMBER ONE) ในด้านการป้องกันและ 2. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2018 2. มีประสิทธิภาพ จังหวัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นท่ี 8 ระดับภาค ในการป้องกันและ 2. ได้สร้างกระแสค่านิยม

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้าน 3. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันทาง

การบ าบัดรักษายาเสพติด ระดับภาค ยาเสพติด ไม่น้อย จิตใจให้กับแกนน าอาสา

การด าเนินงานเยาวชน 4. เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ กว่าร้อยละ 80 สมัครและสมาชิกชมรม

TO BE NUMBER ONE 6. แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเยาวชนต้นแบบในการ TO BE NUMBER ONE

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เวทีพัฒนาศักยภาพ เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานTO BE NUMBER ONE 

งบประมาณ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า 1. เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้น า จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้น าหมู่บ้าน/ 922,500     - - - - - ผู้น าชุมชน มีความ 1. ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน กองแผนและ

ต้านยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีบทบาท ชุมชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมี รู้ความเข้าใจ และ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

ส าคัญในการดูแล และป้องกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ มีส่วนร่วมในการ ได้รับความรู้ และน าไปใช้

แก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ยาเสพติดรุนแรง (ประเภท ง.) ป้องกันและแก้ไข ในการขับเคล่ือนการ

หมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 100 คน ปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหา

2. เพ่ือเกิดการบูรณาการ รวม 500 คน ร้อยละ 80 ยาเสพติด

ในการป้องกันและแก้ไข - หมู่บ้านประเภท 2. ปัญหาการแพร่ระบาด

ปัญหายาเสพติดร่วมกัน ง. ลดลง ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

ระหว่างภาครัฐและภาค เบาบางลง

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประชาชนในพ้ืนท่ี

สูงสุด จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต

3. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท่ีดีข้ึน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 1. เพ่ือสร้างความรับรู้ จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนท่ีมี 6,136,800   - - - - -ประชาชน มีความรู้ 1. สามารถเสริมสร้าง กองแผนและ

ประชาชนในการป้องกันและ ความเข้าใจในงานด้าน สภาพปัญหาการแพร่ระบาดของ ความเข้าใจ และ ความเข้มแข็งให้กับ งบประมาณ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดให้กับประชาชน ยาเสพติดรุนแรง (ประเภท ง.) มีส่วนร่วมในการ ประชาชนมีจิตส านึก 

สร้างกระแสต่อต้าน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ (จากการ ป้องกัน และแก้ไข ต่ืนตัวสร้างกระแส

ยาเสพติด และร่วมมือ ประเมินของศูนย์อ านวยการป้องกัน ปัญหายาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด 

ร่วมใจกัน ในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ร้อยละ 80 และร่วมมือร่วมใจกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชัยภูมิ คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560) - หมู่บ้านประเภท ในการป้องกันและแก้ไข

ในหมู่บ้าน ชุมชน จ านวน 89 หมู่บ้าน จ านวน ง. ลดลง ปัญหายาเสพติดใน

ของตนเอง 8,900 คน หมู่บ้าน ชุมชนของ

2. เพ่ือขับเคล่ือนการป้องกัน ตนเอง

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. ลดปัญหายาเสพติด

เชิงพ้ืนท่ีและแก้ไขปัญหา ด้วยประชาชนร่วมใจ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อย่างบูรณาการ ป้องกันแก้ไขปัญหา

3. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ยาเสพติด

จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต 3. ประชาชนในพ้ืนท่ี

ท่ีดีข้ึน จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

25 โครงการน าเสนอผลการ 1.เพ่ือขับเคล่ือนการสร้าง 1.ชมรม TO BE NUMBER 474,000  -  -  - - ร้อยละ 80 1.เด็กและเยาวชน กองแผนและ

ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน เครือข่ายเยาวชนเป็นหน่ึง ONE จ านวน 4 ชมรม ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพและคุณภาพ งบประมาณ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่พ่ึงยาเสพติด และ จ านวน 200 คน ดังน้ี มีศักยภาพและคุณภาพ เช่ือม่ันและภูมิใจ

TO BE NUMBER ONE พัฒนาจิตใจปรับพฤติกรรม  - ชมรม TO BE NUMBER ONE สามารถแสดงพลัง ในตนเองสามารถ

ปีงบประมาณ 2561 สร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง แสดงพลังเป็นหน่ึง

สนับสนุนกิจกรรมของ จ านวน 50 คน ยาเสพติด โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

จังหวัดชัยภูมิในการประกวด  - ชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีหน่วยงานภาครัฐ

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

น าเสนอผลการด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และเอกชนให้การ

เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข จ านวน 50 คน สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง

ปัญหายาเสพติด  - ชมรม TO BE NUMBER ONE 2.ผู้ปฏิบัติงานใน

TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ โครงการรณรงค์ป้องกัน

ระดับประเทศ บริหารธุรกิจ จ านวน 50 คน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.เพ่ือให้เยาวชนแลกเปล่ียน  - ชมรม TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE

เรียนรู้กับเยาวชนต้นแบบ เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ ในทุกระดับ มีส่วนร่วม

ในด้านการป้องกันและ จ านวน 50 คน ทุกกิจกรรม เกิดกระแสนิยม

แก้ไขปัญหายาเสพติด มีจิตส านึกในเชิงบวก

เด็กและเยาวชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับสารเสพติด 

และมีชมรม TO BE 

NUMBER ONE ต้นแบบ/ดีเด่นในรอบประเทศ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการเครือข่ายนักเรียน 1. เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างกระแส 1. จัดอบรมให้ความรู้และ 300,000         300,000         300,000         300,000         300,000         ปัญหาด้านยาเสพติด 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองแผนและ

D.A.R.E. องค์การบริหารส่วน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้าน กิจกรรมการแสดงความ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันใน งบประมาณ

จังหวัดชัยภูมิ ยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถของนักเรียน ลดลงมากกว่า การต่อต้านยาเสพติด

สังกัดองค์การบริหารส่วน D.A.R.E. ร้อยละ 80 ในสถานศึกษาสังกัด

จังหวัดชัยภูมิ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ องค์การบริหารส่วน

2. เพ่ือให้ความรู้ และสร้าง นักเรียน D.A.R.E ครูโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ

เครือข่ายในการปฏิบัติงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 2. เกิดเครือข่ายการ

ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติงานร่วมกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 856 คน ระหว่างโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงาน

3. เพ่ือเป็นการสร้างเสริมและ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ด้านการป้องกันและ

ด้านการป้องกันและแก้ไข แก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหา ยาเสพติด และสร้าง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความคิดสร้างสรรค์และ

ระหว่างสถานศึกษาสังกัด เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการด าเนินงานด้าน

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

2-7/31
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้าน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.สมาชิกกลุ่มทอ กองส่งเสริมฯ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหม่ี ชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ี สามารถน าความรู้ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหม่ี 

มัดหม่ี จังหวัดชัยภูมิ ตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้อง รวม 135 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.เพ่ือส่งเสริม ให้ความรู้  - ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ รูปแบบตามต้องการ

และพัฒนาศักยภาพของ 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของผู้บริโภค

สมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้ายและ พัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิก 80 2.สมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้าย

ผ้าไหมมัดหม่ีในการบริหาร กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหม่ี และผ้าไหมมัดหม่ี

จัดการกลุ่มให้มีรายได้ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจ และ

เพียงพอและสามารถ 2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน สามารถบริหารจัดการ

พ่ึงตนเองได้ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง

อาชีพทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม และย่ังยืน

มัดหม่ี

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้าน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.สมาชิกกลุ่มแปรรูป กองส่งเสริมฯ

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง แปรรูปผลผลิตทางเกษตร ชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าความรู้ ผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ รวม 135 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.เพ่ือส่งเสริม ให้ความรู้  - ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ รูปแบบตามความต้องการ

และพัฒนาศักยภาพของ 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบริโภค

สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลผลิต พัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม 2.สมาชิกกลุ่มแปรรูป

ทางเกษตรในการบริหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ในเขต ผลผลิตทางเกษตร

จัดการกลุ่มให้มีรายได้ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจ

เพียงพอและสามารถ 2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน และสามารถบริหาร

พ่ึงตนเองได้ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จัดการกลุ่มได้อย่าง

แปรรูปผลผลิตทางเกษตร เข้มแข็งและย่ังยืน

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.กลุ่มอาชีพสามารถ กองส่งเสริมฯ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้มีความรู้ในการพัฒนา ชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าความรู้ น าความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากวัตถุดิบในท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบท่ี รวม 135 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ ให้ทันสมัย มีความหลากหลาย

หลากหลายทันสมัย เป็นท่ี  - ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ เป็นท่ีต้องการของตลาด

ต้องการของตลาด 1.การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มอาชีพสามารถ

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม พัฒนาคุณภาพสินค้า

การตลาด โดยการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ในเขต จนยกระดับเข้าสู่สินค้า 

คุณภาพสินค้าเพ่ือยกระดับ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ OTOP มีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง

ให้เป็นสินค้า OTOP ท่ีมี 2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน 3.เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

คุณภาพ มีเครือข่ายท่ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า และมีการบริหารจัดการท่ีดี

กว้างขวาง และมีการบริหารจัดการกลุ่มท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้

3.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
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งบประมาณ



ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ศักยภาพ ให้เกษตรกรมีการ อย่างย่ังยืน ให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน

รวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง

ในชุมชนให้สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ ช่วยสร้างรายได้ใน

ครัวเรือน เป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนอีก

ทางหน่ึง

30 โครงการเพ่ิมศักยภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.กลุ่มอาชีพสามารถ กองส่งเสริมฯ

ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ได้มีความรู้ความเข้าใจใน ชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าความรู้ น าความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม 135 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  - ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ จากพืชสมุนไพรท้องถ่ินได้
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จากพืช สมุนไพรท้องถ่ินได้ 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.กลุ่มอาชีพสามารถ

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้าน พัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม พัฒนาคุณภาพสินค้า

การตลาด โดยการพัฒนา สมุนไพร ในเขตพ้ืนท่ี จนยกระดับเข้าสู่สินค้า 

คุณภาพสินค้าเพ่ือยกระดับ จังหวัดชัยภูมิ OTOP มีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง

ให้เป็นสินค้า OTOP ท่ีมี 2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน 3.เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

คุณภาพ มีเครือข่ายท่ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า และมีการบริหารจัดการท่ีดี

กว้างขวาง และมีการบริหารจัดการกลุ่ม สามารถพ่ึงพาตนเองได้

3.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ท่ีดี สร้างความเข้มแข็งให้ สร้างความเข้มแข็ง

ศักยภาพ ให้เกษตรกรมีการ แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน ให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน

รวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง

ในชุมชนให้สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน เป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนอีกทางหน่ึง

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการส่งเสริมอาชีพ 1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

และอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จาก เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด ชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าความรู้ จังหวัดชัยภูมิมีอาชีพ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชัยภูมิ รวม 135 คน ไปใช้ประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้  - ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน

ในการผลิตหรือจัดการ 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นการยกระดับคุณภาพ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ ชีวิตให้ดีข้ึน

3.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร กับเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี 2.เกษตรกร มีความรู้

มีการรวมกลุ่มแปรรูป จังหวัดชัยภูมิ ในการผลิตหรือจัดการ

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน

มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จาก

ของชุมชน สร้างความ และมีการบริหารจัดการกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เข้มแข็งในชุมชนให้สามารถ ท่ีดี สร้างความเข้มแข็งให้ 3.เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

พ่ึงพาตนเองได้ แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

สร้างความเข็มแข็งในชุมชน

ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้

32 โครงการครอบครัวสุขสันต์ 1.เพ่ือเสริมสร้างความรัก ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  - 500,000 500,000 500,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ครอบครัวเกิดความ กองส่งเสริมฯ

สานสัมพันธ์ 3 วัย ความสัมพันธ์ ความอบอุ่น ชัยภูมิ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ รักความสัมพันธ์ ท าให้ครอบครัว

ให้เกิดข้ึนในครอบครัว รวม 135 คน ในการด าเนินชีวิต มีความอบอุ่นมากข้ึน

2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลใน  - ลักษณะการด าเนินงาน แบบพ่ึงพาอาศัย 2.บุคคลในครอบครัว

ครอบครัวได้ท ากิจกรรม 1.การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ซ่ึงกันและกัน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

ร่วมกัน ท าให้เกิดการ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต ร้อยละ 80 ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน อย่างมีความสุข
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างวัย 3.บุคคลในครอบครัว

มีความรู้ความเข้าใจ ในการ สร้างความสามัคคีในครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ

ด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัย 2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในการด าเนินชีวิตแบบ

ซ่ึงกันและกัน ลดช่องว่าง เพ่ือให้ครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน

ระหว่างวัย สร้างความ สร้างความสัมพันธ์ท าให้เกิดการอยู่ ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย

สามัคคีในครอบครัว ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้เกิดความสามัคคีในครอบครัว

33 โครงการฝึกอบรมและ 1.เพ่ือให้ความรู้ด้านแนวคิด ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  - 1,464,450  -  - - ร้อยละ 90 1. ประชาชนผู้เข้าร่วม ส านักปลัดฯ

ศึกษาดูงานการบริหาร เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีการใช้ชีวิต

จัดการน้ าและนวัตวิถี ปรับใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง จ านวน 1,075 คน โครงการฯ สามารถ ประจ าวันตามหลักการของ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ไม่ประมาท โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น น าความรู้กลับมาใช้ ความพอเพียงอย่างรอบคอบ

พอเพียง 2.เพ่ือเป็นการแสดงความ ประกอบด้วย ในชีวิตประจ าวัน ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความ

จงรักภักดีและส านึกในพระมหารุ่นท่ี 1 จ านวน 215 คน และชุมชนได้ ไม่ประมาทใช้ทรัพยากรท่ี

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยรุ่นท่ี 2 จ านวน 215 คน มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และ

ทุกพระองค์ ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 รุ่นท่ี 3 จ านวน 215 คน คุ้มค่า

ถึงรัชกาลปัจจุบัน รุ่นท่ี 4 จ านวน 215 คน 2. ประชาชนผู้เข้าร่วม

3. เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วม รุ่นท่ี 5 จ านวน 215 คน โครงการส านึกถึงพระมหา

โครงการ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ กรุณาธิคุณและตระหนัก

และพระราชปณิธานของพระบาท ถึงความห่วงใยของบูรพ

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล กษัตริย์ไทยทุกพระองค์

อดุลยเดชตามโครงการอัน ต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 ถึง

เน่ืองมาจากพระราชด าริ รัชกาลปัจจุบัน

โครงการต่างๆ    3. ประชาชนผู้เข้าร่วม

   4. เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการยึดหลักประหยัด

สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สามารถลดรายจ่ายภายใน

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พอเพียงได้อย่างเหมาะสมมีแนวทางการ ในครัวเรือนเกิดการรวม

ด าเนินชีวิตท่ีมีหลักการ กลุ่มการจัดชุมชนให้

   5. ได้ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติตามแนวทาง น่าอยู่และเข้มแข็ง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ    4. ประชาชนผู้เข้าร่วม

บริหารจัดการน้ าในโครงการพระราชด าริ โครงการ มีความรู้

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล เก่ียวกับการบริหารน้ า 

อดุลยเดช และนวัตวิถี

   6. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการ มาปรับใช้ในชุมชน

บริหารจัดการน้ าและนวัตวิถีมาปรับใช้ใน ของตนเองได้

ชุมชนของตนเอง อย่างเหมาะสม

   5. ประชาชนผู้เข้าร่วม

โครงการด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได้อย่างย่ังยืน

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการในน้ ามีปลา 1. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน ผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน - 94,600       - - - ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับ1. ประชาชนมีความรู้ในการส านักปลัดฯ

ชาวประชามีสุข ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การพัฒนา 300 คน มีดังน้ี การอบรมได้รับความรู้ เพาะเล้ียงสัตว์น้ า การพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี แหล่งน้ า โดยเฉพาะสัตว์น้ าซ่ึงเป็น 1. ผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้แทนฯ ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าแหล่งน้ า โดยเฉพาะสัตว์น้ า

งบประมาณ พ.ศ. 2562 อาหารโปรตีนท่ีส าคัญของราษฎร จ านวน 142 คน และการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้เป็นอาหารโปรตีนใน

(ระยะเติมเต็ม) ในท้องถ่ิน ภายใต้กรอบพระราชด ารัส 2. ผู้น าชุมชน จ านวน 140 คน ธรรมชาติ ท้องถ่ิน ภายใต้กรอบ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ พระราชด ารัสของพระบาท-

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จ านวน 16 คน สมเด็จพระปรมินทรมหา-

2. เพ่ือเป็นการสานต่อโครงการ 4. วิทยากร จ านวน 2 คน ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข 2. ประชาชนได้รับประโยชน์

จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ จากการสานต่อโครงการใน

พ.ศ. 2562 น้ ามีปลา ชาวประชามีสุข

3. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ งบประมาณ พ.ศ. 2562 

พอเพียง ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเจริญ 3. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน

เติบโตอยู่บนหลักการใช้ การรักษา ด้วยการพัฒนาตามหลัก

การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเจริญ

และรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เติบโตอยู่บนหลักการใช้

ในท้องถ่ิน สามารถใช้ประโยชน์จาก การรักษา การฟ้ืนฟูทรัพยากร

สัตว์น้ าท่ีได้จากการบริหารจัดการ ธรรมชาติอย่างย่ังยืน

ตามโครงการฯ ในการยังชีพและ 4. เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชน

สร้างรายได้ ตามศาสตร์พระราชา มีส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหน

และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน

สามารถใช้ประโยชน์จาก

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สัตว์น้ าท่ีได้จากการบริหาร

จัดการตามโครงการ ในการ

ยังชีพและสร้างรายได้ น้อมน า

ศาสตร์พระราชาและแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีพวิตประจ าวันได้

อย่างย่ังยืน

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการเวทีประชาคมโรงเรียน 1 เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด  - 1,361,100    -  - - ป้องกันปัญหายาเสพติด 1 ผู้เข้ารับการอบรม กองแผนและ

ตามโครงการต ารวจประสาน เร่ืองโทษพิษภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในสถานศึกษาของ ตามเป้าหมายมีความรู้ งบประมาณ

โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกัน และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง โรงเรียนในสังกัดโดย ความเข้าใจ และตระหนัก

ยาเสพติด ปัญหาด้านยาเสพติด ถึงผลกระทบของพิษภัย

2 เพ่ือให้นักเรียนเข้ามามีส่วน พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิลดลง ยาเสพติด และความ

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น มากกว่าร้อยละ 80 ส าคัญในการป้องกันและ

หรือร่วมด าเนินการในการ  แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในสถานศึกษา

ยาเสพติดให้โทษ และสร้าง 2 มีแกนน านักเรียนเพ่ิมข้ึน

ความตระหนักร่วมกันถึง ในการต่อต้านยาเสพติด

ปัญหาหรือวิกฤตท่ีเกิดข้ึน ประเภทสถานศึกษา  

ในโรงเรียน รวมถึงผลกระทบ

ของปัญหายาเสพติด 
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เพ่ือสร้างองค์กรหรือแกนน า 3 เกิดพลังเครือข่ายการ กองแผนและ

นักเรียนในการต่อต้านยาเสพติด มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง งบประมาณ

ในโรงเรียน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

4 เพ่ือบูรณาการร่วมกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ               ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา ท่ีเก่ียวข้องในการป้องกัน

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือจัดกิจกรรมสร้าง  - จัดประกวดผลงาน  - 300,000    300,000       300,000       300,000       นักเรียน สังกัด อบจ. 1. สมาชิก TO BE กองแผนและ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระแสสร้างภูมิคุ้มกัน ชมรมTO BE NUMBER ONE ชัยภูมิ ไม่ยุ่งเก่ียวกับ NUMBER ONE งบประมาณ

TO BE NUMBER ONE ด้านการป้องกันและแก้ไข  ในสถานศึกษา ยาเสพติดไม่น้อยกว่า มีจิตส านึกและกระแสนิยม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัญหายาเสพติด สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ร้อยละ 95 ในการห่างไกลยาเสพติด

ชัยภูมิ TO BE NUMBER ONE  - จัดนิทรรศการ การแสดง 2. การด าเนินงาน

และกิจกรรมอ่ืนๆ TO BE NUMBER ONE 

 - จัดประกวดเยาวชน ของสถานศึกษาสังกัด

ต้นแบบเก่งและดี อบจ.ชัยภูมิ มีผลงานเป็น

TO BE NUMBER ONE ท่ีประจักษ์และสร้างช่ือเสียง

ในสถานศึกษาสังกัด ให้แก่องค์กร

อบจ.ชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1. เพ่ือสร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่น 1. การประกวดผลงานจังหวัด  - 1,000,000   1,000,000       1,000,000       1,000,000       นักเรียน สังกัด 1. นักเรียนสังกัด กองแผนและ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมท่ีสนใจ และชมรม TO BE NUMBER อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วม อบจ.ชัยภูมิ มีโอกาสเข้า งบประมาณ

TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์ เกิดสุข และสร้าง  ONE ประจ าปี ประกวดกิจกรรมโครงการ ถึงกิจกรรมท่ีท าแล้วตนเอง                                

(กิจกรรมการด าเนินงาน กระแสนิยมในกลุ่มเยาวชน 2. การประกวด TO BE TO BE NUMBER ONE และผู้อ่ืนเกิดความสุข 

ในโครงการ TO BE ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด NUMBER ONE TEEN  - ผ่านเข้าสู่ระดับภาค ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ 

NUMBER ONE) 2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม DANCERCDISE ประจ าปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ในตนเอง กล้าคิด กล้าท า 

การแสดงความสามารถ กล้าคิด 3. การประกวด TO BE   - ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ และกล้าแสดงออกอย่างม่ันใจ

กล้าท า กล้าแสดงออกและ NUMBER ONE IDOL  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 2. การด าเนินงาน 

ช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ ประจ าปี TO BE NUMBER ONE 

ให้กับนักเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ของสถานศึกษาสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีผลงาน    

เป็นท่ีประจักษ์และสร้าง

ช่ือเสียงให้แก่องค์กร

2-7/48

งบประมาณ



ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการ 3. เกิดเครือข่าย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ TO BE NUMBER ONE 
การด าเนินงานด้านการป้องกัน ท่ีมีศักยภาพ จนท าให้
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิก การด าเนินงานป้องกัน            
และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อเน่ืองและย่ังยืน

38 โครงการ TO BE 1.เพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน  - 500,000     500,000     500,000     500,000     ชมรม TO BE 1.ชมรม TO BE NUMBER กองแผนและ
NUMBER ONE รณรงค์ ชมรม TO BE NUMBER ONE และเจ้าหน้าท่ี NUMBER ONE ONE ในสถานศึกษา งบประมาณ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 128 คน ในสถานศึกษาสังกัด สังกัด อบจ.ชัยภูมิ 
ยาเสพติด ให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเน่ือง เข้าร่วมโครงการมหกรรม อบจ.ชัยภูมิ ด าเนิน มีความเข้มแข็งและ
(มหกรรมรวมพลสมาชิก รวมพลสมาชิก TO BE การจัดต้ังชมรม มีการด าเนินกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE) NUMBER ONE เต็มรูปแบบ อย่างต่อเน่ือง

กรมสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
 

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

ด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด าเนิน

ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกและ งานด้านการป้องกันปัญหา

เครือข่าย ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกและ 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบและ  เครือข่าย และน ามาปรับใช้

แนวทางการด าเนินโครงการ  ในหน่วยงานของตนเอง

TO BE NUMBER ONE  3. ชมรมTO BE NUMBER ONE

ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

มีการพัฒนารูปแบบและแนวทาง

 

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการน าเสนอผลการ 1.เพ่ือขับเคล่ือนการสร้าง  ชมรม TO BE NUMBER - 234,000  -  - - ร้อยละ 80 1.เด็กและเยาวชน กองแผนและ

ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน เครือข่ายเยาวชนเป็นหน่ึง ONE จ านวน 5 ชมรม ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพและคุณภาพ งบประมาณ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่พ่ึงยาเสพติด และ ดังน้ี มีศักยภาพ คุณภาพ เช่ือม่ันและภูมิใจ

TO BE NUMBER ONE พัฒนาจิตใจปรับพฤติกรรม  - ชมรม TO BE NUMBER ONE และพัฒนาจิตใจ ในตนเองสามารถ

ปีงบประมาณ 2562 สร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปรับพฤติกรรม แสดงพลังเป็นหน่ึง

และสนับสนุนกิจกรรมของ  - ชมรม TO BE NUMBER ONE สร้างคนดีคือสู่สังคม โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

จังหวัดชัยภูมิในการประกวด วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ

น าเสนอผลการด าเนินงาน - ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง และเอกชนให้การ

เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข โรงเรียนเมืองพญาแล ยาเสพติด สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง

ปัญหายาเสพติด  - ชมรม TO BE NUMBER ONE 2.ผู้ปฏิบัติงานใน

TO BE NUMBER ONE เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ โครงการรณรงค์ป้องกัน

ระดับประเทศ และแก้ไขปัญหายาเสพติด

2-7/51
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน  - ชมรม TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE

เรียนรู้กับเยาวชน ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ในทุกระดับ มีส่วนร่วม

ด้านการป้องกันและ ทุกกิจกรรม เกิดกระแสนิยม

แก้ไขปัญหายาเสพติด มีจิตส านึกในเชิงบวก

เด็กและเยาวชนไม่ยุ่ง

เก่ียวกับสารเสพติด 

และมีชมรม TO BE 

NUMBER ONE ต้นแบบ/ดีเด่น

ในรอบประเทศ

3. ผ่านการคัดเลือกผลการด าเนินงาน

ชมรม TO BE NUMBER ONE

ระดับประเทศร้อยละ 60

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการเสริมสร้าง 1.เพ่ือสร้างความรับรู้ จัดอบรมประชาชน  - 7,133,800  -  - - ร้อยละ 80 1.สามารถเสริมสร้าง กองแผน

ความเข้มแข็งให้กับ ความเข้าใจในงานด้าน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ความเข้มแข็งให้กับ และงบประมาณ

ประชาชนในการป้องกัน ยาเสพติดให้กับประชาชน จ านวน 106 หมู่บ้าน มีศักยภาพและคุณภาพ ประชาชนให้มีจิตส านึก

และแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสต่อต้าน สามารถแสดงพลัง ต่ืนตัวสร้างกระแสต่อ

ยาเสพติดและร่วมมือ เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง ต้านยาเสพติด และร่วมมือ

ร่วมใจกัน ในการป้องกัน ยาเสพติด ร่วมใจกัน ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในหมู่บ้าน ชุมชนของ ในหมู่บ้าน/ชุมชนของ

ตนเอง ตนเอง

2.เพ่ือขับเคล่ือน 2.ลดปัญหายาเสพติด

การป้องกันและแก้ไข ด้วยประชาชนร่วมใจ

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ป้องกันแก้ไขปัญหา

2-7/53

งบประมาณ



ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จังหวัดชัยภูมิ และแก้ไข ยาเสพติด

ปัญหาอย่างบูรณาการ 3.ประชาชนในพ้ืนท่ี

3.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพชีวิต   ชีวิตท่ีดีข้ึน

ท่ีดีข้ึน

งบประมาณ
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ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการในน้ ามีปลา 1. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ - - 1,110,000       1,110,000       1,110,000       ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 1. ประชาชนมีความรู้ใน กองส่งเสริม

ชาวประชามีสุข ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การพัฒนา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ ความสามารถ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า คุณภาพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ การประมงในแหล่งน้ า โดยเฉพาะ จ านวน 143 แห่ง แห่งละ 10 คน ในการบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นอาหารโปรตีนใน

สัตว์น้ าซ่ึงเป็นอาหารโปรตีนท่ี จ านวน 1,430 คน พร้อมเจ้าหน้าท่ี แหล่งน้ าในชุมชนเพ่ือ ท้องถ่ิน 

ส าคัญของราษฎรในท้องถ่ินภายใต้ ผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากร การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ภายใต้กรอบพระราช-

กรอบพระราชด ารัสของพระบาท จ านวน 30 คน รวมท้ังส้ิน 1,460 คน และสร้างความพึงพอใจ ด ารัสของพระบาทสมเด็จ-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- (จัดฝึกอบรม จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่า พระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร 286 คน พร้อมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ร้อยละ 80 อดุลยเดชบรมนาถบพิตร

2. เพ่ือเป็นการพัฒนาส่งเสริมการ โครงการและวิทยากร จ านวน 30 คน 2. ประชาชนสามารถน า

ประมงให้เป็นแหล่งขยายพันธ์ุปลา รวมท้ังส้ิน รุ่นละ 316 คน) ความรู้ไปพัฒนาส่งเสริม

และส่งเสริมให้ราษฎรใช้ประโยชน์ - ลักษณะการด าเนินงานฝึกอบรม การประมงให้เป็นแหล่ง

การด าเนินการจัดการประมงและ ให้ความรู้ ขยายพันธ์ุปลาและส่งเสริม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ราษฎรได้รับประโยชน์จากปลาใน ให้ใช้ประโยชน์จากการ

แหล่งน้ าอย่างแท้จริง ด าเนินการจัดการประมง

3. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย จากปลาในแหล่งน้ าอย่าง

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ แท้จริง

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่งเสริมให้ 3. ประชาชนได้รับความรู้

ประชาชนเจริญเติบโตอยู่บนหลัก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

การใช้ การรักษา การฟ้ืนฟูทรัพยากร พอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน

ธรรมชาติอย่างย่ังยืน เจริญเติบโตอยู่บนหลักการใช้

4. เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมี การรักษา การฟ้ืนฟูทรัพยากร

ส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติอย่างย่ังยืน

ธรรมชาติในท้องถ่ิน สามารถใช้ 4. ประชาชนได้ร่วมรักษา

ประโยชน์จากสัตว์น้ าท่ีได้จากการ สมดุลระบบนิเวศน์ของ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บริหารจัดการตามโครงการฯ ในการ แหล่งน้ าธรรมชาติในท้องถ่ิน

ยังชีพและสร้างรายได้ตามแนว โดยการปล่อยพันธ์ุปลา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและ

เป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ท่ีดี เพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากร

สัตว์น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ

42 โครงการบ้านน้ีมีรัก 1. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สมาชิกในครอบครัวเป้าหมาย - - 500,000     500,000     500,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ครอบครัวท่ีเข้าร่วมโครงการ กองส่งเสริม

"ค่ายครอบครัวอบอุ่น" ของคนในครอบครัว ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ มีความสัมพันธ์ท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีเพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิต

2. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมท่ีดี จ านวน 100 คน มีความอบอุ่นในครอบครัว 2. คนในครอบครัวมีค่านิยม

ในการดูแลคนในครอบครัว (เด็กและผู้ปกครอง) ร้อยละ 100 ในการดูแลใส่ใจกันมากข้ึน

3. เพ่ือลดความแตกแยกในสังคม - ลักษณะการด าเนินงาน 3. ช่วยลดความแตกแยก

เพราะสถาบันครอบครัว ฝึกอบรมให้ความรู้ ในสังคมครอบครัว

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป็นหน่วยของสังคมท่ีเล็กท่ีสุด เชิงปฏิบัติการ เช่น

แต่มีความส าคัญมากท่ีสุด กิจกรรมสายใยรัก

กิจกรรม Walk rally

กระชับความสัมพันธ์ เป็นต้น

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการรณรงค์ 1. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน  - 100,000       100,000       100,000       100,000       ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เกิดการบูรณาการร่วม กองแผนและ

ประชาสัมพันธ์ เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานต่าง ๆ งบประมาณ

เน่ืองในวันต่อต้าน 2. เพ่ือสร้างกระแส เน่ืองในวันต้อต้านยาเสพติดโลก และได้รับการพัฒนา การจัดงาน จัดกิจกรรม

ยาเสพติดโลก สร้างภูมิคุ้มกัน (26 มิถุนายน ) โดย จัดนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

(26 มิถุนายน) ด้านการป้องกันและแก้ไข การแสดง กิจกรรมการประกวด ร้อยละ 80 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญหายาเสพติด และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีศูนย์อ านวย

3. เพ่ือให้เยาวชน การป้องกันและปราบปราม

ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ยาเสพติดแห่งชาติ 

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ (ศอ.ปส.) ก าหนด

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2. เยาวชน

ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีจิตส านึกและกระแสนิยมในการห่างไกล

(26 มิถุนายน) ยาเสพติดและน าไปสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

รวม 43 โครงการ - - 34,486,038 27,124,546 19,146,654 19,146,712 12,526,770 - - -

2-7/59

รวมท้ังส้ิน 112,430,720

งบประมาณ



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 318,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสาย ชย.ถ.1-0013 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  ในเขตพ้ืนท่ี สายทางบ้านโนน ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านโนนสาทร - บ้านหนองปลาเฒ่า หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน  62  ชุด (พร้อมเก็บส่ง สาทร - บ้านหนองปลาเฒ่า สัญจรได้อย่างปลอดภัย

ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ส านักงานองค์การบริหารส่วน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด จังหวัดชัยภูมิ) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ ใกล้เคียงได้ใช้ถนนในสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน หรือแจ้งเตือน สายทาง ชย.ถ. 1-0013   และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านโนนสาทร - บ้านหนองปลาเฒ่า เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ   จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

จ านวน 62 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

1. ป้ายชนิด ต-1  จ านวน 8 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน 9 ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. ป้ายชนิด ต-3  จ านวน 1 ชุด

4. ป้ายชนิด ต-4 จ านวน 1 ชุด

5. ป้ายชนิด  ต-9 จ านวน 11 ชุด

6. ป้ายชนิด  ต-11 จ านวน 5 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-12 จ านวน 1 ชุด

8. ป้ายชนิด ต.63-66 จ านวน 26 ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 460,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทางสาย ชย.ถ.1-0021 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม ในเขตพ้ืนท่ี บ้านไทรงาม –            ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน 16 ชุด (พร้อมเก็บส่ง บ้านหนองแดงน้อย สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทางหรือ ใกล้เคียงได้ใช้ถนนในสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ แจ้งเตือน สายทาง บ้านไทรงาม - ไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน บ้านหนองแดงน้อย  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ   และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน  36 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน 1. ป้ายชนิด ต-1 จ านวน 8 ชุด จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน 8 ชุด 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

3. ป้ายชนิด ต-15 จ านวน 2 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4. ป้ายชนิด ต-13 จ านวน 3 ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

5. ป้ายชนิด  ต-14 จ านวน 2 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

6. ป้ายชนิด  ต-17 จ านวน 1 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-19 จ านวน 1 ชุด

8. ป้ายชนิด ต-18 จ านวน 1 ชุด       

9. ป้ายชนิด ต-25 จ านวน 2 ชุด

10. ป้ายชนิด ต-66 จ านวน 4 ชุด

11. ป้ายชนิด ต-63 จ านวน 4 ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

ลักษณะทางเดิม  

ระยะทางตลอดสาย 9.00 กิโลเมตร 

ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.00 เมตร

(เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน)

ด าเนินการ

ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมาย

จราจรโดยตีเส้นจราจรสาย

ชย.ถ. 1-0021 บ้านไทรงาม –

บ้านหนองแดงน้อย อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

ช่วง กม.ท่ี 13+050 ถึง กม.ท่ี  16+300  

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร  

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 205,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0113  มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง        ความสะดวก รวดเร็ว

สายทางบ้านหนองโจด – หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน 14 ชุด (พร้อมเก็บส่ง บ้านหนองโจด–บ้านวังตะเฆ่ สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และคล่องตัว

จ.ชัยภูมิ    2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอก ใกล้เคียงได้ใช้ถนนในสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ทางหรือแจ้งเตือน สายทาง ชย.ถ. 1-0113 ไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน จ านวน 41  ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

1. ป้ายชนิด ต-1 จ านวน 6 ชุด 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน  6 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. ป้ายชนิด ต-3 จ านวน 1 ชุด  และช่วยพัฒนาคุณภาพ

4. ป้ายชนิด ต-4 จ านวน 1 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

5. ป้ายชนิด  ต-10 จ านวน 1 ชุด

6. ป้ายชนิด  ต-9 จ านวน 1 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-13 จ านวน 1 ชุด

8. ป้ายชนิด ต-63 จ านวน 11 ชุด

9. ป้ายชนิด ต-66 จ านวน 11 ชุด

10. ป้ายชนิด ต-25 จ านวน 2 ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 178,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0137 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  ในเขตพ้ืนท่ี ชย.ถ. 1-0137 ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านวังตะเฆ่ - บ้านห้วยแย้ หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน  13  ชุด (พร้อมเก็บส่งส านักงาน บ้านวังตะเฆ่ - บ้านห้วยแย้ สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ใกล้เคียงได้ใช้ถนนในสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ บอกทางหรือแจ้งเตือน ชย.ถ. 1-0137 ไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน บ้านวังตะเฆ่ - บ้านห้วยแย้  และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน จ านวน  40 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

1. ป้ายชนิด ต-1 จ านวน 11 ชุด  3.ท าให้สามารถเพ่ิม

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน 12 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

2-9/8



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. ป้ายชนิด ต-13  จ านวน 3 ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

4. ป้ายชนิด ต-14 จ านวน 3 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

5. ป้ายชนิด  ต-66  จ านวน 4 ชุด

6. ป้ายชนิด  ต-63 จ านวน 6 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-9 จ านวน 1 ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 400,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0061  มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม ในเขตพ้ืนท่ี สายทาง ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านหนองบัวแดง – บ้านโหล่น หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน 18 ชุด (พร้อมเก็บส่งส านักงาน บ้านหนองบัวแดง – สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ. หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) บ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ จ.ชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร 2.ท าให้สามารถลดและ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือแจ้งเตือน สายทาง ชย.ถ. 1-0061 ในสัญจรไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง – บ้านโหล่น และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน จ านวน 95 ชุด จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

1. ป้ายชนิด ต-1 จ านวน 22  ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน 21  ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

3. ป้ายชนิด ต-9 จ านวน 2 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

4. ป้ายชนิด ต-10 จ านวน 2  ชุด

5. ป้ายชนิด  ต-11 จ านวน 3 ชุด 

6. ป้ายชนิด  ต-13 จ านวน 10 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

7. ป้ายชนิด ต-14 จ านวน 12 ชุด

8. ป้ายชนิด ต-25 จ านวน 7 ชุด

9. ป้ายชนิด ต-57 จ านวน 4 ชุด

10. ป้ายชนิด ต-63 จ านวน 6  ชุด

11. ป้ายชนิด ต-66 จ านวน 6 ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 230,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสาย ชย.ถ. 1-0023   มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  จ านวน เขตพ้ืนท่ี สายทางบ้าน ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านหนองนาแซง – หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป 24 ชุด (พร้อมเก็บส่งส านักงาน บ้านหนองนาแซง – สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ้านโนนหว้านไพร มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) บ้านโนนหว้านไพร และคล่องตัว

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.ท าให้สามารถลดและ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทางหรือ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ แจ้งเตือน  ชย.ถ. 1-0023 เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน บ้านหนองนาแซง – บ้านโนนหว้านไพร มาอย่างสะดวกและปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน จ านวน 50 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

1. ป้ายชนิด บ-1 จ านวน 1 ชุด 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

2. ป้ายชนิด  ต-1 จ านวน 6 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

3. ป้ายชนิด ต-2 จ านวน  6 ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

4. ป้ายชนิด ต-3 จ านวน 2 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

5. ป้ายชนิด  ต-4  จ านวน 3 ชุด

6. ป้ายชนิด  ต-5 จ านวน 1 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-6 จ านวน 1 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8. ป้ายชนิด ต-8 จ านวน 1 ชุด

9. ป้ายชนิด ต-9 จ านวน 4 ชุด

10. ป้ายชนิด ต-10 จ านวน 4 ชุด

11. ป้ายชนิด ต-13 จ านวน 1 ชุด

12. ป้ายชนิด ต-14 จ านวน 1 ชุด

13. ป้ายชนิด  ต-19 จ านวน 1 ชุด

14. ป้ายชนิด  ต-63 จ านวน 6 ชุด

15. ป้ายชนิด ต-66 จ านวน 6 ชุด

16. ป้ายชนิด ต-57 จ านวน 2 ชุด

17. ป้ายชนิด ต-75 จ านวน 1 ชุด

18. ป้ายชนิด ต-77 จ านวน 3  ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 350,000     -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0076 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  เขตพ้ืนท่ี สายทาง ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านห้วยหลัว – บ้านป่ายาง หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน 31 ชุด (พร้อมเก็บส่ง ชย.ถ. 1-0076 สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) บ้านห้วยหลัว – บ้านป่ายาง และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือแจ้งเตือน สายทาง ชย.ถ. 1-0076 เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยหลัว – บ้านป่ายาง มาอย่างสะดวกและปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จ านวน 88 ชุด เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

1. ป้ายชนิด ต-1 จ านวน 21 ชุด 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน 22 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

3. ป้ายชนิด ต-5 จ านวน 4 ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

4. ป้ายชนิด ต-6 จ านวน 3  ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

2-9/14



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5. ป้ายชนิด  ต-9  จ านวน 6 ชุด

6. ป้ายชนิด  ต-10 จ านวน 7 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-57 จ านวน 8 ชุด

8. ป้ายชนิด ต-20 จ านวน 1 ชุด

9. ป้ายชนิด ต-3 จ านวน 5 ชุด

10. ป้ายชนิด ต-4 จ านวน 6 ชุด

11. ป้ายชนิด ต-8 จ านวน 1 ชุด

12. ป้ายชนิด ต-11 จ านวน 1 ชุด

13. ป้ายชนิด  ต-75 จ านวน 1 ชุด

14. ป้ายชนิด  ต-12 จ านวน 2 ชุด (ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 208,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง
ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0022  มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  เขตพ้ืนท่ี สายทาง ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านวังก้านเหลือง -บ้านโนนน้อย หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน 18 ชุด (พร้อมเก็บส่ง ชย.ถ. 1-0022  สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) บ้านวังก้านเหลือง  - และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ บ้านโนนน้อย  อ. เมือง 2.ท าให้สามารถลดและ
อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง จ.ชัยภูมิ  รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือแจ้งเตือน สายทาง ชย.ถ. 1-0022 พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนใน จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน บ้านวังก้านเหลือง  - บ้านโนนน้อย  สัญจรไป-มาอย่างสะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จ านวน 51  ชุด และปลอดภัย เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

1. ป้ายชนิด ต-1 จ านวน 10 ชุด 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน 12 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

3. ป้ายชนิด ต-3 จ านวน 1 ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

4. ป้ายชนิด ต-4 จ านวน 1 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5. ป้ายชนิด  ต-5 จ านวน 1 ชุด 

6. ป้ายชนิด  ต-6 จ านวน 1 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-7 จ านวน 1  ชุด

8. ป้ายชนิด ต-8 จ านวน 3 ชุด

9. ป้ายชนิด ต-9 จ านวน 6 ชุด

10. ป้ายชนิด ต-10 จ านวน 4 ชุด

11. ป้ายชนิด ต-11 จ านวน 3 ชุด

12. ป้ายชนิด ต-12 จ านวน 1 ชุด

13. ป้ายชนิด  ต-56 จ านวน  3 ชุด

14. ป้ายชนิด  ต-57 จ านวน 2 ชุด

15. ป้ายชนิด ต-77 จ านวน 1  ชุด

16. ป้ายชนิด บ-1 จ านวน 1 ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 420,000      - -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0102 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  เขตพ้ืนท่ี สายทาง ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านเขว้า  - บ้านหนองบัวบาน หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป จ านวน 21 ชุด (พร้อมเก็บส่ง ชย.ถ. 1-0102 บ้านเขว้า  - สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) บ้านหนองบัวบาน และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ด าเนินการ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือแจ้งเตือน สายทาง เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน ชย.ถ. 1-0102  บ้านเขว้า  - มาอย่างสะดวกและปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหนองบัวบาน อ.บ้านเขว้า เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน จ.ชัยภูมิ จ านวน 95 ชุด จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

1. ป้ายชนิด ต-1 จ านวน 13 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

2. ป้ายชนิด  ต-2 จ านวน 12  ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

3. ป้ายชนิด ต-5 จ านวน 2 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4. ป้ายชนิด ต-6 จ านวน 3 ชุด

5. ป้ายชนิด  ต-7 จ านวน 1 ชุด

6. ป้ายชนิด  ต-8 จ านวน 8 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-9 จ านวน 6 ชุด

8. ป้ายชนิด ต-10 จ านวน 6 ชุด

9. ป้ายชนิด ต-11 จ านวน 3  ชุด

10. ป้ายชนิด ต-12 จ านวน 1 ชุด

11. ป้ายชนิด ต-16 จ านวน 13 ชุด

12. ป้ายชนิด ต-25 จ านวน 12 ชุด

13. ป้ายชนิด  ต-63  จ านวน 13 ชุด

14. ป้ายชนิด  ต-66 จ านวน 13 ชุด

15. ป้ายชนิด  ต-75 จ านวน 1  ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานร้ือถอน 490,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0064 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง เคร่ืองหมายจราจรเดิม  จ านวน  56 ชุด เขตพ้ืนท่ี สายทาง ความสะดวก รวดเร็ว

สายทางบ้านโนนเหม่า – หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป (พร้อมเก็บส่งส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ชย.ถ. 1-0064  สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ้านหนองหอยปัง มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ด าเนินการ สายทางบ้านโนนเหม่า – และคล่องตัว

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรบอกทางหรือแจ้งเตือน บ้านหนองหอยปัง   2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน สายทาง ชย.ถ. 1-0064  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ สายทางบ้านโนนเหม่า – บ้านหนองหอยปัง  รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 113 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี มาอย่างสะดวกและปลอดภัย เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน 1. ป้ายชนิด บ-1 จ านวน 1 ชุด จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

2. ป้ายชนิด  ต-1จ านวน 22 ชุด 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

3. ป้ายชนิด ต-2 จ านวน 23 ชุด ความเจริญสู่หมู่บ้าน

4. ป้ายชนิด ต-3 จ านวน 1 ชุด และช่วยพัฒนาคุณภาพ

5. ป้ายชนิด  ต-4 จ านวน  3 ชุด ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6. ป้ายชนิด  ต-6 จ านวน 1 ชุด

7. ป้ายชนิด ต-9 จ านวน 2 ชุด

8. ป้ายชนิด ต-10 จ านวน 2 ชุด

9. ป้ายชนิด ต-11 จ านวน 7 ชุด

10. ป้ายชนิด ต-12 จ านวน 3 ชุด

11. ป้ายชนิด ต-13 จ านวน 1 ชุด

12. ป้ายชนิด ต-14 จ านวน 1 ชุด

13. ป้ายชนิด  ต-22 จ านวน 1 ชุด 

14. ป้ายชนิด  ต-25 จ านวน  10 ชุด

15. ป้ายชนิด  ต-33 จ านวน 1 ชุด

16. ป้ายชนิด ต-34 จ านวน  1 ชุด

17. ป้ายชนิด ต-57 จ านวน 10 ชุด

18. ป้ายชนิด ต-61 จ านวน 7 ชุด

19. ป้ายชนิด ต-63 จ านวน  8 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

20. ป้ายชนิด ต-66 จ านวน  8 ชุด

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  500,000      - -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย ถ. 1-0002  มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 26.958 กิโลเมตร ในเขตพ้ืนท่ี บ้านค่าย – ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านค่าย – บ้านตาเนิน - หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง AC กว้าง 7.00 เมตร บ้านตาเนิน - บ.ละหาน  สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ.ละหาน อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง  1.00  เมตร อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจรโดยตีเส้นจราจร มาอย่างสะดวกและปลอดภัย จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน ชย ถ. 1-0002  บ้านค่าย – บ้านตาเนิน  - บ.ละหาน  อาจเกิดอุบัติเหตุ  เน่ืองจากมี

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ  โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองหมายจราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

ของประชาชนให้ดีข้ึน โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 3.ท าให้สามารถเพ่ิมความเจริญสู่

ช่วง กม.ท่ี  17+000 ถึง กม.ท่ี  22+200   หมู่บ้านและช่วยพัฒนาคุณภาพ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,370 ตารางเมตร  (ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

12 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  360,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0037 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 15.00 กิโลเมตร เขตพ้ืนท่ี ชย.ถ. 1-0037 ความสะดวก รวดเร็ว

ท่าหินโงม – บ. โปร่งช้าง  หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง  AC กว้าง 6.00  เมตร ท่าหินโงม – บ. โปร่งช้าง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง  1.00 เมตร อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมาย มาอย่างสะดวกและปลอดภัย จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จราจรโดยตีเส้นจราจร ชย ถ. 1-0037 อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่าหินโงม – บ. โปร่งช้าง  อ.แก้งคร้อ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน จ.ชัยภูมิ โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก   3.ท าให้สามารถเพ่ิม

ช่วง กม.ท่ี  6+325 ถึง กม.ท่ี  10+125  ความเจริญสู่หมู่บ้าน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,000  ตารางเมตร และช่วยพัฒนาคุณภาพ

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  300,000      -  - - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง
ทางถนน สายทาง ชย.ถ. 1-0093 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 4.372 กิโลเมตร ในเขตพ้ืนท่ีสายทาง ความสะดวก รวดเร็ว

โรงเรียนบ้านห้วย บ. โนนตะโก หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร ชย.ถ. 1-0093  โรงเรียน สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.บ าเหน็จณรงค์  จ. ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.00 เมตร บ้านห้วย – บ. โนนตะโก  และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 2.ท าให้สามารถลดและ
อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร สายทาง ชย.ถ.1-0093  มาอย่างสะดวกและปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านห้วย – บ. โนนตะโก  อ.บ าเหน็จณรงค์  เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน จ.ชัยภูมิ  โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

ช่วง กม.ท่ี  0+000   ถึง กม.ท่ี  3+200 ความเจริญสู่หมู่บ้าน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  875.00  ตารางเมตร และช่วยพัฒนาคุณภาพ

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  320,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0083  มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 13.675 กิโลเมตร เขตพ้ืนท่ี ชย.ถ. 1-0083 ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านจอก – บ้านส าราญ  หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร บ้านจอก – บ้านส าราญ  สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.00 เมตร อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร มาอย่างสะดวกและปลอดภัย จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ. 1-0083  บ้านจอก – บ้านส าราญ อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

ช่วง กม.ท่ี  0+000 ถึง กม.ท่ี  2+130 ความเจริญสู่หมู่บ้าน

และช่วงท่ี 2 กม.ท่ี 3+680 และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ถึง กม.ท่ี 4+865 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

890.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

15 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  360,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ. 1-0010 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 3.760 กิโลเมตร เขตพ้ืนท่ี ชย.ถ. 1-0010 ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านเล่า – บ้านนาวัง   หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร บ้านเล่า – บ้านนาวัง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง  1.00 เมตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร มาอย่างสะดวกและปลอดภัย จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ. 1-0010 อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านเล่า – บ้านนาวัง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร และช่วยพัฒนาคุณภาพ

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

ช่วง กม.ท่ี  0+000 ถึง กม.ท่ี  3.760 ความเจริญสู่หมู่บ้าน

16 โครงการป้องกันและลด 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  500,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

อุบัติเหตุทางถนนสายทาง มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 7.756  กิโลเมตร ในเขตพ้ืนท่ี ชย.ถ.1-0077 ความสะดวก รวดเร็ว

ชย.ถ.1-0077 บ้านเมืองเก่า  - หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร บ้านเมืองเก่า  - บ้านท่าเด่ือ สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ้านท่าเด่ือ อ. เกษตรสมบูรณ์ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.00 เมตร อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ  และคล่องตัว

จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมาย มาอย่างสะดวกและปลอดภัย จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จราจรโดยตีเส้นจราจร อาจเกิดอุบัติเหตุ  
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ชย.ถ.1-0077 บ้านเมืองเก่า  - บ้านท่าเด่ือ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

ช่วง กม.ท่ี  0+000  ถึง กม. ความเจริญสู่หมู่บ้าน

ท่ี 5+200  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,370.00  ตารางเมตร และช่วยพัฒนาคุณภาพ

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

17 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  410,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ.1-0035 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 32.395 กิโลเมตร ในเขตพ้ืนท่ี ชย.ถ.1-0035 ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านสระแต้  -บ้านหนองผักหลอด หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร บ้านสระแต้  - บ้านหนอง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.00 เมตร ผักหลอด อ.แก้งคร้อ และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) จ.ชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร 2.ท าให้สามารถลดและ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนใน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร สัญจรไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ.1-0035 และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านสระแต้  - บ้านหนองผักหลอด เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ความเจริญสู่หมู่บ้าน

ช่วง กม.ท่ี  0+000 ถึง กม. และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ท่ี 4+200 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

18 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  480,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ.1-0117 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 8.350 กิโลเมตร ในเขตพ้ืนท่ี ชย.ถ.1-0117   ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านห้วยยายจ๋ิว  - บ้านวังตาลาด หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร บ้านห้วยยายจ๋ิว  - บ้าน สัญจรได้อย่างปลอดภัย

สมบูรณ์  อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.00 เมตร วังตาลาดสมบูรณ์  และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร เคียงได้ใช้ถนนในสัญจรไป- จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ.1-0117  มาอย่างสะดวกและปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านห้วยยายจ๋ิว  - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ความเจริญสู่หมู่บ้าน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ช่วง กม.ท่ี  0+000 ถึง กม. และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ท่ี 5+000 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,325.00 ตารางเมตร ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

19 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  430,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ.1-0138  มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 7.00 กิโลเมตร ในเขตพ้ืนท่ี ชย.ถ.1-0138  ความสะดวก รวดเร็ว

แยกทางหลวง 225-บ้านคลอง หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง  AC กว้าง 6.00 เมตร แยกทางหลวง 225- สัญจรได้อย่างปลอดภัย

ไผ่งาม อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง  1.00 เมตร บ้านคลองไผ่งามอ.บ้านเขว้า และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) จ.ชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนใน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร สัญจรไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ.1-0138 และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต แยกทางหลวง 225-บ้านคลองไผ่งาม เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความเจริญสู่หมู่บ้าน

ช่วง กม.ท่ี  0+000  ถึง กม. และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ท่ี  4+400 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,170.00 ตารางเมตร ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

20 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  310,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ.1-0119 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 3.182  กิโลเมตร  เขตพ้ืนท่ี ชย.ถ.1-0119 บ้าน ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านส าโรงโคก - บ้านสระส่ีเหล่ียม หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง  AC กว้าง 6.00 เมตร ส าโรงโคก - บ้านสระส่ีเหล่ียม สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง  1.00 เมตร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ รวมไปถึง และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) ผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ 2.ท าให้สามารถลดและ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ ใช้ถนนในสัญจรไป-มาอย่าง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร สะดวกและปลอดภัย จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ.1-0119 อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านส าโรงโคก - บ้านสระส่ีเหล่ียม เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ความเจริญสู่หมู่บ้าน

ช่วง กม.ท่ี  0+000 ถึง กม. และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ท่ี 3+180 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  845.00 ตารางเมตร  ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

21 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  150,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ.1-0079  มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 8.284 กิโลเมตร เขตพ้ืนท่ีสายทาง ชย.ถ.1-0079 ความสะดวก รวดเร็ว

สายบ้านยางบ่า  - บ้านโคกสูง หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง  AC กว้าง 6.00 เมตร บ้านยางบ่า  - บ้านโคกสูง สัญจรได้อย่างปลอดภัย

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.00 เมตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และคล่องตัว

2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ ใกล้เคียงได้ใช้ถนนในสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร ไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ.1-0079 และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สายบ้านยางบ่า - บ้านโคกสูง  เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย

ของประชาชนให้ดีข้ึน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก  ความเจริญสู่หมู่บ้าน

ช่วงท่ี 1 กม.ท่ี 1+250-กม.1+650 และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ช่วงท่ี 2 กม.ท่ี 2+700-3+860 ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร.  

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

22 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1.เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ลักษณะทางเดิม  410,000      -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1.ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี กองช่าง

ทางถนนสายทาง ชย.ถ.1-01440 มีเคร่ืองหมายจราจรบอกทาง ระยะทางตลอดสาย 8.656 กิโลเมตร ในเขต ชย.ถ.1-01440 ความสะดวก รวดเร็ว

สายทางบ้านโนนน้อย – หรือแจ้งเตือน ขณะสัญจรไป ชนิดผิวทาง  AC กว้าง 6.00 เมตร สายทางบ้านโนนน้อย – สัญจรได้อย่างปลอดภัย

บ้านโนนโพธ์ิ อ.บ้านเขว้า มาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 1.50 เมตร บ้านโนนโพธ์ิ อ.บ้านเขว้า และคล่องตัว

จ.ชัยภูมิ 2.เพ่ือลดและป้องกันการเกิด (เคร่ืองหมายจราจรลบเลือน) จ.ชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร 2.ท าให้สามารถลดและ

อุบัติเหตุจากท้องถนน ด าเนินการ พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนใน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าการซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร สัญจรไป-มาอย่างสะดวก จากท้องถนน บริเวณท่ี

3.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน โดยตีเส้นจราจร ชย.ถ.1-01440 และปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุ  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สายทางบ้านโนนน้อย – บ้านโนนโพธ์ิ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ของประชาชนให้ดีข้ึน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  จราจรท่ีมองเห็นชัดเจน

โดยซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร 3.ท าให้สามารถเพ่ิม

โดยตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ความเจริญสู่หมู่บ้าน

ช่วง กม.ท่ี  0+000 - กม. และช่วยพัฒนาคุณภาพ

ท่ี 4+300 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน

(ตามแบบมาตรฐานงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

23 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ บริเวณต้นทาง 1,882,000  -  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

บริเวณหน้าโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลหนองฉิม       ถนนในการขับข่ีและ 

ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า จังหวัด เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

ชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านค่าย - ตาเนิน - บ้านละหาน แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. งานตีเส้นจราจร ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง     1.1 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง สีเหลือง จ านวน 135.00 ตารางเมตร ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ     1.2 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ สีขาว จ านวน 270.00 ตารางเมตร การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด     1.3 ตีเส้นชลอความเร็ว (ช่วง A,B,C) ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ จ านวน 128.16 ตารางเมตร

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 2. งานจราจรสงเคราะห์

ในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า    2.1 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ล่ืนไถล สีแดง จ านวน 112.60 ตารางเมตร

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ    2.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร ล่ืนไถล สีขาว จ านวน 16.80 ตารางเมตร

ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี    2.3 ป้ายจ ากัดความเร็ว พลังงาน

ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง    2.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง    2.5 ป้ายเตือนทางข้าม จ านวน 2.00 ชุด

ทางมาก    2.6 ป้ายโครงการพร้อมช่ือโรงเรียน

3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจ านวน 2.00 ชุด

รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร    2.7 MAET ARM พร้อมป้ายเตือน

และเพ่ือประสิทธิภาพของการ และไฟกระพริบ จ านวน 2.00 ชุด

คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน    2.8 ป้ายจราจร บ.55 จ านวน 2.00 ชุด

   2.9 ป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

(Your Speed) จ านวน 2.00 ชุด

   2.10 หมุดไฟถนนจราจรหลอด

แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR

LED ROAD STUD) จ านวน 72.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. ค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าชนิดหลอดแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์

   3.1 เสาไฟฟ้าความสูง 7 เมตร แบบ

ชุบกัลวาไนท์พร้อมอุปกรณ์ยึดโซล่าเซลล์

แบบอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1.00 ตัน

   3.2 โคมไฟฟ้าชนิดแอลอีดี ขนาด

35 วัตต์ จ านวน 1.00 โคม

   3.3 ชุดวงจรควบคุมการชาร์จและ

การเปิด-ปิด การท างาน จ านวน 1.00 ชุด

   3.4 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 150 วัตตถ์

จ านวน 1.00 แผง

   3.5 แบตเตอร่ีแบบแห้ง ขนาด 12 Volt,

100Ah/hr จ านวน 2.00 อัน

   3.6 ตู้กันน้ าแบบใช้งานภายนอกพร้อมกุญแจ จ านวน 1.00 ตู้
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

   3.7 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.40x0.80x1.20 เมตร
จ านวน 1.00
   3.8 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคม) จ านวน
6.00 เมตร
   3.9 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงแผงโซล่าเซลล์)
จ านวน 6.00 เมตร
   3.10 ค่าติดต้ัง จ านวน 1.00 แห่ง
   3.11 ค่าทาสีและติดต้ังแผ่นสะท้อน
Prismatic Grade แบบท่ี 9 จ านวน
1.00 ชุด
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด

N=15.5605699999999 E=102.9962011111111

N=15.5630444444444 E=102.0038866666666

24 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ บริเวณต้นทาง - 1,882,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

บริเวณหน้าโรงเรียนหนองผักชี ต าบล ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม โรงเรียนหนองผักชี ต าบล ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลหนองฉิม ถนนในการขับข่ีและ 

หนองฉิม อ าเภอเนินสง่า สายทาง อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ หนองฉิม อ าเภอเนินสง่า อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

ชย.ถ. 1-0002 บ้านค่าย - ตาเนิน - และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านละหาน จังหวัดชัยภูมิ แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. งานตีเส้นจราจร ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง     1.1 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง สีเหลือง จ านวน 135.00 ตารางเมตร ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ     1.2 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ สีขาว จ านวน 270.00 ตารางเมตร การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด     1.3 ตีเส้นชลอความเร็ว (ช่วง A,B,C) ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ จ านวน 128.16 ตารางเมตร

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 2. งานจราจรสงเคราะห์

ในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอเนิน    2.1 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

สง่า จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ล่ืนไถล สีแดง จ านวน 112.60 ตารางเมตร

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ    2.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร ล่ืนไถล สีขาว จ านวน 16.80 ตารางเมตร

ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี    2.3 ป้ายจ ากัดความเร็ว พลังงาน

ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง    2.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง    2.5 ป้ายเตือนทางข้าม จ านวน 2.00 ชุด

ทางมาก    2.6 ป้ายโครงการพร้อมช่ือโรงเรียน

3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจ านวน 2.00 ชุด

รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร    2.7 MAET ARM พร้อมป้ายเตือน

และเพ่ือประสิทธิภาพของการ และไฟกระพริบ จ านวน 2.00 ชุด

คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน    2.8 ป้ายจราจร บ.55 จ านวน 2.00 ชุด

   2.9 ป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

(Your Speed) จ านวน 2.00 ชุด

   2.10 หมุดไฟถนนจราจรหลอด

แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

LED ROAD STUD) จ านวน 72.00 ชุด

3. ค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าชนิดหลอดแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์
   3.1 เสาไฟฟ้าความสูง 7 เมตร แบบ

ชุบกัลวาไนท์พร้อมอุปกรณ์ยึดโซล่าเซลล์

แบบอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1.00 ตัน

   3.2 โคมไฟฟ้าชนิดแอลอีดี ขนาด

35 วัตต์ จ านวน 1.00 โคม

   3.3 ชุดวงจรควบคุมการชาร์จและ

การเปิด-ปิด การท างาน จ านวน 1.00 ชุด

   3.4 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 150 วัตตถ์

จ านวน 1.00 แผง

   3.5 แบตเตอร่ีแบบแห้ง ขนาด 12 Volt,

100Ah/hr จ านวน 2.00 อัน

   3.6 ตู้กันน้ าแบบใช้งานภายนอก

2-9/45



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พร้อมกุญแจ จ านวน 1.00 ตู้

   3.7 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.40x0.80x1.20 เมตร

จ านวน 1.00

   3.8 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคม) จ านวน

6.00 เมตร

   3.9 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงแผงโซล่าเซลล์)

จ านวน 6.00 เมตร

   3.10 ค่าติดต้ัง จ านวน 1.00 แห่ง

   3.11 ค่าทาสีและติดต้ังแผ่นสะท้อน

Prismatic Grade แบบท่ี 9 จ านวน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

1.00 ชุด

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

พิกัด

N=15.5583100000000 E=102.9864300000000

N=15.5599199999999 E=102.9937444444444

25 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ บริเวณต้นทาง - 1,882,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

บริเวณหน้าโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยา ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลกะฮาด อ าเภอ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลกะฮาด       ถนนในการขับข่ีและ 

นุกูล ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

จังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. งานตีเส้นจราจร ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง     1.1 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง สีเหลือง จ านวน 135.00 ตารางเมตร ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ     1.2 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ สีขาว จ านวน 270.00 ตารางเมตร การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด     1.3 ตีเส้นชลอความเร็ว (ช่วง A,B,C) ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ จ านวน 128.16 ตารางเมตร

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 2. งานจราจรสงเคราะห์

ในพ้ืนท่ีต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า    2.1 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ล่ืนไถล สีแดง จ านวน 112.60 ตารางเมตร

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ    2.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร ล่ืนไถล สีขาว จ านวน 16.80 ตารางเมตร

ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี    2.3 ป้ายจ ากัดความเร็ว พลังงาน

ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง    2.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง    2.5 ป้ายเตือนทางข้าม จ านวน 2.00 ชุด

ทางมาก    2.6 ป้ายโครงการพร้อมช่ือโรงเรียน

3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จ านวน 2.00 ชุด

รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร    2.7 MAET ARM พร้อมป้ายเตือน

และเพ่ือประสิทธิภาพของการ และไฟกระพริบ จ านวน 2.00 ชุด

คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน    2.8 ป้ายจราจร บ.55 จ านวน 2.00 ชุด

   2.9 ป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

(Your Speed) จ านวน 2.00 ชุด

   2.10 หมุดไฟถนนจราจรหลอด

แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR

LED ROAD STUD) จ านวน 72.00 ชุด

3. ค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าชนิดหลอดแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์
   3.1 เสาไฟฟ้าความสูง 7 เมตร แบบ

ชุบกัลวาไนท์พร้อมอุปกรณ์ยึดโซล่าเซลล์
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

แบบอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1.00 ตัน

   3.2 โคมไฟฟ้าชนิดแอลอีดี ขนาด

35 วัตต์ จ านวน 1.00 โคม

   3.3 ชุดวงจรควบคุมการชาร์จและ

การเปิด-ปิด การท างาน จ านวน 1.00 ชุด

   3.4 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 150 วัตตถ์

จ านวน 1.00 แผง

   3.5 แบตเตอร่ีแบบแห้ง ขนาด 12 Volt,

100Ah/hr จ านวน 2.00 อัน

   3.6 ตู้กันน้ าแบบใช้งานภายนอก

พร้อมกุญแจ จ านวน 1.00 ตู้

   3.7 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.40x0.80x1.20 เมตร
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

จ านวน 1.00

   3.8 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคม) จ านวน

6.00 เมตร

   3.9 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงแผงโซล่าเซลล์)

จ านวน 6.00 เมตร

   3.10 ค่าติดต้ัง จ านวน 1.00 แห่ง

   3.11 ค่าทาสีและติดต้ังแผ่นสะท้อน

Prismatic Grade แบบท่ี 9 จ านวน

1.00 ชุด

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

2-9/51



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด

N=15.6039488888888 E=102.0160499999999

N=15.5957133333333 E=102.0167055555555

26 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ บริเวณต้นทาง - 1,882,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองฉิม ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอ โรงเรียนบ้านหนองฉิม ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลหนองฉิม       ถนนในการขับข่ีและ 

ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

จังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. งานตีเส้นจราจร ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง     1.1 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง สีเหลือง จ านวน 135.00 ตารางเมตร ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ     1.2 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก 3. ประชาชนมีคุณภาพใน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ สีขาว จ านวน 270.00 ตารางเมตร การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด     1.3 ตีเส้นชลอความเร็ว (ช่วง A,B,C) ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ จ านวน 128.16 ตารางเมตร

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 2. งานจราจรสงเคราะห์

ในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า    2.1 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ล่ืนไถล สีแดง จ านวน 112.60 ตารางเมตร

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ    2.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร ล่ืนไถล สีขาว จ านวน 16.80 ตารางเมตร

ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี    2.3 ป้ายจ ากัดความเร็ว พลังงาน

ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง    2.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง    2.5 ป้ายเตือนทางข้าม จ านวน 2.00 ชุด

ทางมาก    2.6 ป้ายโครงการพร้อมช่ือโรงเรียน

3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจ านวน 2.00 ชุด

รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร    2.7 MAET ARM พร้อมป้ายเตือน

และเพ่ือประสิทธิภาพของการ และไฟกระพริบ จ านวน 2.00 ชุด

คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน    2.8 ป้ายจราจร บ.55 จ านวน 2.00 ชุด

   2.9 ป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

(Your Speed) จ านวน 2.00 ชุด

   2.10 หมุดไฟถนนจราจรหลอด

แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR

LED ROAD STUD) จ านวน 72.00 ชุด

3. ค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าชนิดหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

   3.1 เสาไฟฟ้าความสูง 7 เมตร แบบ

ชุบกัลวาไนท์พร้อมอุปกรณ์ยึดโซล่าเซลล์

แบบอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1.00 ตัน

   3.2 โคมไฟฟ้าชนิดแอลอีดี ขนาด

35 วัตต์ จ านวน 1.00 โคม

   3.3 ชุดวงจรควบคุมการชาร์จและ

การเปิด-ปิด การท างาน จ านวน 1.00 ชุด

   3.4 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 150 วัตตถ์

จ านวน 1.00 แผง

   3.5 แบตเตอร่ีแบบแห้ง ขนาด 12 Volt,

100Ah/hr จ านวน 2.00 อัน

   3.6 ตู้กันน้ าแบบใช้งานภายนอก

พร้อมกุญแจ จ านวน 1.00 ตู้
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

   3.7 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.40x0.80x1.20 เมตร
จ านวน 1.00
   3.8 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคม) จ านวน
6.00 เมตร
   3.9 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงแผงโซล่าเซลล์)
จ านวน 6.00 เมตร
   3.10 ค่าติดต้ัง จ านวน 1.00 แห่ง
   3.11 ค่าทาสีและติดต้ังแผ่นสะท้อน
Prismatic Grade แบบท่ี 9 จ านวน
1.00 ชุด
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด

N=15.5674144444444 E=102.9478033333333

N=15.5630499999999 E=102.9555655555555

27 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ บริเวณต้นทาง - 1,882,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

บริเวณหน้าโรงเรียนหนองดินด า ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลกะฮาด อ าเภอ ต้นทางโรงเรียนบ้านหนองดินด า ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลกะฮาด       ถนนในการขับข่ีและ 

ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

จังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. งานตีเส้นจราจร ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง     1.1 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง สีเหลือง จ านวน 135.00 ตารางเมตร ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ     1.2 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก 3. ประชาชนมีคุณภาพใน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ สีขาว จ านวน 270.00 ตารางเมตร การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด     1.3 ตีเส้นชลอความเร็ว (ช่วง A,B,C) ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ จ านวน 128.16 ตารางเมตร

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง 2. งานจราจรสงเคราะห์

ในพ้ืนท่ีต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า    2.1 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ล่ืนไถล สีแดง จ านวน 112.60 ตารางเมตร

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ    2.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทานการ

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร ล่ืนไถล สีขาว จ านวน 16.80 ตารางเมตร

ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี    2.3 ป้ายจ ากัดความเร็ว พลังงาน

ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง    2.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงาน

ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง    2.5 ป้ายเตือนทางข้าม จ านวน 2.00 ชุด

ทางมาก    2.6 ป้ายโครงการพร้อมช่ือโรงเรียน

3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจ านวน 2.00 ชุด

รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร    2.7 MAET ARM พร้อมป้ายเตือน

และเพ่ือประสิทธิภาพของการ และไฟกระพริบ จ านวน 2.00 ชุด

คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน    2.8 ป้ายจราจร บ.55 จ านวน 2.00 ชุด

   2.9 ป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

(Your Speed) จ านวน 2.00 ชุด

   2.10 หมุดไฟถนนจราจรหลอด

แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR

LED ROAD STUD) จ านวน 72.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. ค่าติดต้ังเสาไฟฟ้าชนิดหลอดแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์

   3.1 เสาไฟฟ้าความสูง 7 เมตร แบบ

ชุบกัลวาไนท์พร้อมอุปกรณ์ยึดโซล่าเซลล์

แบบอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1.00 ตัน

   3.2 โคมไฟฟ้าชนิดแอลอีดี ขนาด

35 วัตต์ จ านวน 1.00 โคม

   3.3 ชุดวงจรควบคุมการชาร์จและ

การเปิด-ปิด การท างาน จ านวน 1.00 ชุด

   3.4 แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 150 วัตตถ์

จ านวน 1.00 แผง

   3.5 แบตเตอร่ีแบบแห้ง ขนาด 12 Volt,

100Ah/hr จ านวน 2.00 อัน

   3.6 ตู้กันน้ าแบบใช้งานภายนอก
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พร้อมกุญแจ จ านวน 1.00 ตู้
   3.7 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.40x0.80x1.20 เมตร

จ านวน 1.00

   3.8 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคม) จ านวน

6.00 เมตร

   3.9 สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 Sq.mm

(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงแผงโซล่าเซลล์)

จ านวน 6.00 เมตร

   3.10 ค่าติดต้ัง จ านวน 1.00 แห่ง

   3.11 ค่าทาสีและติดต้ังแผ่นสะท้อน

Prismatic Grade แบบท่ี 9 จ านวน

1.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

พิกัด

N=15.6039488888888 E=102.0160499999999

N=15.5957133333333 E=102.0167055555555

2-9/62



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

28 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ ติดต้ังราวกัน - 2,052,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

บ้านหนองไข่น้ า ต าบลกะฮาด ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลกะฮาด อ าเภอ อันตราย (เซฟรอน) จ านวน 380 เมตร ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลกะฮาด       ถนนในการขับข่ีและ 

อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และป้ายเตือนแนวทาง 18 ชุด ปริมาณ อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

สายทาง ชย.ถ. 1-0002 บ้านค่าย - และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น งาน 2 แห่ง รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านตาเนิน - บ้านละหาน แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. ราวกันอันตราย (เซฟรอน) หนา ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง 3.2 มิลลิเมตร ซุป 550 กรัม จ านวน ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง 380.00 เมตร ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ2. ป้ายชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ หนา 1.0 มิลลิเมตร ชนิด Hi Prismatic การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด Grade ติดด้วยสติกเกอร์ โดยวิธี ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ ตัดแปะพ้ืนป้ายสะท้อนแสงสีต่าง ,ๆ

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเคร่ืองหมาย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ในพ้ืนท่ีต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า สีด า ทึบแสง (มีเฟรม) จ านวน 16.20 ตารางเมตร
จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. Steel Post 3"x3" thick 2.3 
มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ มิลลิเมตร จ านวน 133.00 เมตร
สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี พิกัด
ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง จุดท่ี 1

ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี N=15.6705799999999 E=102.0094877777777
เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง N=15.6691188888888 E=102.0093633333333
ทางมาก จุดท่ี 2

3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ N=15.6743166666666 E=102.0096844444444
รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร N=15.6725388888888 E=102.0097999999999
และเพ่ือประสิทธิภาพของการ

คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

29 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ ติดต้ังงานป้าย - 871,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

จุดตัดทางรถไฟ บ้านตาเนิน ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลตาเนิน อ าเภอ จราจรแบบต่าง ๆ งานเส้นจราจร ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลตาเนิน       ถนนในการขับข่ีและ 

ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานกรม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

จังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น ทางหลวงชนบท รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทาน ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง การล่ืนไถล สีแดง จ านวน 186.00 ตารางเมตร ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง 2. วัสดุเคลือบผิวจราจรโคลด์พลาสติก ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ จ านวน 6.50 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ 3. สีตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด สีเหลือง จ านวน 100.00 ตารางเมตร ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ 4. สีตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง สีขาว จ านวน 202.00 ตารางเมตร

ในพ้ืนท่ีต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า 5. ป้ายเตือนข้ามทางรถไฟ พลังงาน

จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง แสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ 6. MAST ARM พร้อมป้ายเตือน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร จ านวน 2.00 ชุด
ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี 7. ป้ายจราจร ต-77 จ านวน 4.00 ชุด
ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี 8. ป้ายจราจร บ-32 จ านวน 4.00 ชุด
ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง 9. ป้ายจราจร บ-55 จ านวน 2.00 ชุด
ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี 10. ป้ายจราจร ต-61 จ านวน 2.00 ชุด
เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง 11. Rumble Strips จ านวน 31.00 ตารางเมตร
ทางมาก 12. ปุ้มสะท้อนแสง Road Studs
3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจ านวน 84 อัน
รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร 13. ปุ้มสะท้อนแสง ชนิด LED พลังงาน
และเพ่ือประสิทธิภาพของการ แสงอาทิตย์ จ านวน 10.00 อัน
คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน 14. งานป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง

จ านวน 1 โครงการ

15. ค่าติดต้ังและทดสอบระบบ 

จ านวน 1 โครงการ

16. ค่าขนส่ง จ านวน 1 โครงการ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

พิกัด

N=15.5777988888888 E=101.0188244444444

N=15.5762922222222 E=101.0190666666666

30 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ ติดต้ังงานป้าย - 871,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

จุดตัดทางรถไฟ บ้านหนองฉิม ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอ จราจรแบบต่าง ๆ งานเส้นจราจร ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลหนองฉิม       ถนนในการขับข่ีและ 

ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานกรม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

จังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น ทางหลวงชนบท รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. วัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือต้านทาน ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง การล่ืนไถล สีแดง จ านวน 186.00 ตารางเมตร ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง 2. วัสดุเคลือบผิวจราจรโคลด์พลาสติก ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ จ านวน 6.50 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ 3. สีตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด สีเหลือง จ านวน 100.00 ตารางเมตร ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ 4. สีตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง สีขาว จ านวน 202.00 ตารางเมตร

ในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า 5. ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟ

จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2.00 ชุด

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ 6. MAST ARM พร้อมป้ายเตือน

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร จ านวน 2.00 ชุด
ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี 7. ป้ายจราจร ต-77 จ านวน 4.00 ชุด
ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี 8. ป้ายจราจร บ-32 จ านวน 4.00 ชุด
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง 9. ป้ายจราจร บ-55 จ านวน 2.00 ชุด
ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี 10. ป้ายจราจร ต-61 จ านวน 2.00 ชุด
เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง 11. Rumble Strips จ านวน 31.00 ตารางเมตร
ทางมาก 12. ปุ้มสะท้อนแสง Road Studs 
3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจ านวน 84 อัน
รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร 13. ปุ้มสะท้อนแสง ชนิด LED 
และเพ่ือประสิทธิภาพของการ พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 10.00 อัน
คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน 14. งานป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง

จ านวน 1 โครงการ

15. ค่าติดต้ังและทดสอบระบบ 

จ านวน 1 โครงการ

16. ค่าขนส่ง จ านวน 1 โครงการ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

พิกัด

N=15.5741011111111 E=101.9391755555555

N=15.5718999999999 E=101.9405300000000

31 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ด าเนินการ ติดต้ังงานป้าย - 2,319,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. มีความสะดวกในการใช้ กองช่าง

ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร ส่ีแยก ขับข่ีในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอ จราจรแบบต่าง ๆ งานเส้นจราจร ในเขตพ้ืนท่ี ต าบลหนองฉิม       ถนนในการขับข่ีและ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานกรม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัย ลดความ

ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า และพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถมองเห็น ทางหลวงชนบท รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เส่ียงอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะ 1. ตู้ควบคุม (Controller) ระบบ ใกล้เคียงมีความปลอดภัย บนท้องถนน

 บ้านค่าย - ตาเนิน - จังหวัดชัยภูมิ ให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง Controll center จ านวน 1.00 ตู้ ในการใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ 2. การจราจรบนถนนมี
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พร้อมท้ังสามารถใช้เส้นทางได้อย่าง 2. Contron Shelter จ านวน 1.00 แห่ง ท่ีจะเกิดข้ึนในการใช้ถนน ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ปลอดภัยในขณะท่ีมีทัศนวิสัยปกติ 3. เสาไฟสัญญาณแบบธรรมดาพร้อม 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

และไม่ปกติเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ค่าติดต้ัง จ านวน 4.00 ต้น การด ารงชีวิตประจ าวัน

และลดความเส่ียงของการเกิด 4. เสาไฟสัญญาณแบบสูง (Mast- ท่ีดีข้ึน

อุบัติเหตุได้ Arm) พร้อมค่าติดต้ัง (ก่ิงเด่ียว)

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง จ านวน 4 ต้น

ในพ้ืนท่ีต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า 5. หัวไฟสัญญาณ LED 4 ดวงโคม

จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง (แบบตัว L) พร้อม Backing Board 

มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ืออ านวยความ ขนาด 4-ø 300 มม. จ านวน 8 ชุด

สะดวกต่อการขับข่ีในการสัญจร 6. เคร่ืองนับเวลาถอยหลัวไฟสัญญาณ

ไป-มา ในบริเวณทางหลวงท่ีมี (Traffic Countdown Display)

ปริมาณจราจรคับค่ัง สภาพทางมี ขนาด 96x57 ซม.
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ความสลับซับซ้อนและเขตพ้ืนท่ีเส่ียง 7. ท่อเหล็ก RSC ขนาด ø 2 2/1 น้ิว

ต่อการเกิดอันตราย และบริเวณท่ี พร้อมค่าดันท่อ จ านวน 36.00 เมตร

เป็นแหล่งชุมชนของผู้คนสองข้าง 8. สายไฟฟ้า NYY 4 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร

ทางมาก จ านวน 800.00 เมตร 

3. เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 9. สายไฟฟ้า NYY 2 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร

รวมท้ังจัดระเบียบของการจราจร จ านวน 50.00 เมตร

และเพ่ือประสิทธิภาพของการ 10. ค่าขุดวางสายไฟพร้อมท่อร้อยสาย

คมนาคมทางถนนมากย่ิงข้ึน จ านวน 30.00 เมตร

11. Ground rod ชนิด Exothermic

welding จ านวน 9.00 ชุด

12. Meter และ Safty Switch

จ านวน 1.00 ชุด

2-9/72



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13. ค่าแรงติดต้ังต่อหัวไฟ จ านวน 
8.00 จุด
14. ค่าป้ายเตือนสัญญาณไฟ จ านวน
4.00 ป้าย
15. ค่าป้ายเตือนทางแยก จ านวน
จ านวน 4.00 ป้าย
16. ค่าป้ายแนะน า น.2 จ านวน
2.00 ชุด
17. สีตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก
สีขาว จ านวน 110.00 ตารางเมตร
18. ปุ่มสะท้อนแสง ชนิด LED 
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 30.00 อัน
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
พิกัด N=15.5614155555555 E=101.9570611111111

รวม 31 โครงการ - - 9,671,000 13,641,000 - - - - - -

2-9/73

รวมท้ังส้ิน 23,312,000



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการผลิตพืช 1.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร  - เกษตรกรท้ัง 16 อ าเภอ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกษตรกรท่ีเข้าร่วม 1.เกษตรกรผลิตปุ๋ย กองส่งเสริม

ทางการเกษตรปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจในการผลิต รวมท้ังส้ิน 500 คน โครงการมีความรู้และ อินทรีย์ใช้เอง คุณภาพชีวิต

ครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ พืชท่ีปลอดภัยจากสารเคมี  - ลักษณะการด าเนินงาน ลดการใช้สารเคมีในการ ได้อย่างถูกวิธี

ตามแนวพระราชด าริ 2.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้ 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริม ท าการเกษตรได้ ตามหลักวิชาการ

ผลิตปุ๋ยจากธรรมชาติไว้ใช้เอง การผลิตพืชทางการเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.เกษตรกร

3.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี

ลดการใช้สารเคมีหันมา 2.ศึกษาดูงานเก่ียวกับการผลิต ในการท าการเกษตร

ใช้จุลินทรีย์ทดแทน พืชทางการเกษตรปลอดภัย 3.เกษตรกร

4.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร เกษตรอินทรีย์ตามแนว ประกอบอาชีพ

เกิดการเรียนรู้หลักปรัชญา พระราชด าริ โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 3.มอบปัจจัยการผลิตทาง เศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2-10/1



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

   2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช 1.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร  -เกษตรกรผู้สนใจ ท้ัง 16 อ าเภอ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรท่ีเข้าร่วม 1.เกษตรกรมีความ กองส่งเสริม

ตามฤดูกาล ตามแนวทาง มีความรู้ความเข้าใจ จ านวน  240 คน มีความรู้และสามารถ รู้และปลูกพืช คุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง ในการผลิตพืชตามความ  - ลักษณะการด าเนินงาน ปลูกพืชได้ผลผลิตตาม  ได้อย่างถูกวิธี

เหมาะสมตามฤดูกาล 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความ ฤดูกาลได้ไม่น้อยกว่า  ตามหลักวิชาการ

2.เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้ เข้าใจการปลูกพืชตามฤดูกาล ร้อยละ 80 2.เกษตรกรมีรายได้

เกิดการเรียนรู้ตามหลัก 2.ศึกษาดูงานเก่ียวกับการ เพ่ิมข้ึน

ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชตามฤดูกาลตามแนวทาง 3. เกษตรกร

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพ

โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 2 โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - -

2-10/2

รวมท้ังส้ิน 15,000,000



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.12 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ียากไร้ ผู้ป่วยยากไร้ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้ป่วยยากไร้ในเขต ผู้ป่วยยากไร้ในเขตพ้ืนท่ี กองส่งเสริม

ท่ียากไร้ขององค์การบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ท้ัง 16 อ าเภอ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการ คุณภาพชีวิต

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวง ได้รับการช่วยเหลือและ ช่วยเหลือและบรรเทา

2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ บรรเทาความ ความเดือดร้อน สามารถ

ให้ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การ สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ของ เดือดร้อนร้อยละ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 80 มีขวัญและก าลังใจและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - -

2-12/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 8,000,000



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

    3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการต้นแบบการบ้าบัดน ้า 1. เพ่ือเป็นต้นแบบการบ้าบัด ปรับปรุงสวนสาธารณะ 14,985,000    -  -  - - 1. ลดปัญหาน ้า 1. องค์การบริหารส่วน- กองช่าง

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพน ้า น ้าระบบอัดอากาศโดยใช้ หนองปลาเฒ่า เพ่ือการท่องเท่ียว เสียในหนองน ้า จังหวัดชัยภูมิเป็นต้นแบบ

สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า พลังงานทดแทนแบบย่ังยืน อย่างย่ังยืน บริเวณสวนสาธารณะ สวนสาธารณะ ของกังหันลมผลิตพลังงาน

อย่างย่ังยืน แก่องค์กรหน่วยงาน และ หนองปลาเฒ่า ต้าบลในเมือง หนองปลาเฒ่าได้ ไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบ

ประชาชน อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 20 ย่ังยืน ให้จังหวัด

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกัน รายละเอียดดังนี 2. ลดค่าไฟฟ้าและ 2. ปัญหาสภาพของน ้าใน

น ้าเสียในอ่างเก็บน ้าหนอง- 1. ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพ่ิมแสงสว่าง สวนสาธารณะหนองปลา-

ปลาเฒ่าแบบย่ังยืน เพ่ือการ ขนาด 10 กิโลวัตต์ จ้านวน 4 ชุด ภายในสาวน เฒ่า ไม่มีกล่ินเน่าเสียมี

รักษาสัตว์น ้า และบ้าบัดกล่ิน 2. ระบบสูบน ้าขนาด สาธารณะหนอง- ความใสและเป็นการ

เน่าเสีย เน่ืองจากการท้าบุญ 30 กิโลวัตต์ จ้านวน 2 ชุด ปลาเฒ่าได้ อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น ้า

ปล่อยปลาของผู้มาสักการบูชา ร้อยละ 20 3. มีแหล่งสัญลักษณ์ของ

3-6/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

    3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

ศาลเจ้าพ่อตลอดเวลา 3. ชุดกังหันน ้าผลิตไฟฟ้า 3. นักท่องเท่ียว สวนสาธารณะเพ่ือการ

3. เพ่ือสร้างสัญลักษณ์และ ขนาด 5 กิโลวัตต์ จ้านวน 1 ชุด ให้ความสนใจ ท่องเท่ีวและประชาชน

เป็นจุดเด่นในสวนสาธารณะ 4. เคร่ืองเติมอากาศเพ่ือบ้าบัด ท่องเท่ียวเชิง ท่ีสนใจ

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี น ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรมีจ้านวน 4. ค่าไฟฟ้าลดลงและเพ่ิม

มาตรฐาน แบบทุ่นลอย จ้านวน 10 ชุด เพ่ิมมากขึ น แสงสว่างท่ีใช้ในสวน

4. เพ่ือลดค่าไฟฟ้า และเพ่ิม 5.พนังกั นน ้า จ้านวน 2 จุด ร้อยละ 20 สาธารณะหนองปลาเฒ่า

แสงสว่างท่ีใช้ในสวนสาธารณะ (รายละเอียดตามประมาณราคา 4. ประชาชนท่ีมา ได้มากขึ นกว่าเดิม

หนองปลาเฒ่า และแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- ใช้บริการสวน 5. การด้าเนินการตอบ

5. เพ่ือตอบสนองตามแนว ราชมงคลธัญบุรี) สาธารณะและ สนองตามแนวพระราช-

พระราชด้ารัสทางด้านพลังงาน ประชาชนท่ีอยู่ ด้ารัส ทางด้านพลังงาน

ทดแทนและต่อยอดทางด้าน อาศัยโดยรอบ ทดแทนและต่อยอดทาง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

    3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผ.02

การประหยัดพลังงานต่อหน่วย เกิดความพึงพอใจ ด้านการประหยัดพลังงาน

งานอ่ืนๆ ท่ีได้พบเห็น ร้อยละ 20 ต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ

ท่ีพบเห็น

รวม 1 โครงการ - - 14,985,000 - - - - - - -
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รวมท้ังส้ิน 14,985,000



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 1.เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้า กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 1,500,000  1,500,000  -           - - ร้อยละของนักท่องเท่ียว 1. มีนักท่องเท่ียวเข้า  ส านักปลัดฯ

มอหินขาว มาเท่ียวท่ีมอหินขาวและแหล่ง มอหินขาวอย่างน้อย 3 กิจกรรม ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า มาเท่ียวท่ีมอหินขาว

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 5% และแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

มากข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไป ในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากข้ึน 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2.เศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว

ชัยภูมิด้านการพัฒนาการ ของ จ.ชัยภูมิ ให้มีความ

ท่องเท่ียวและเป็นแหล่งท่องเท่ียว คึกคักมากย่ิงข้ึน

ช้ันน าของประเทศ 3.แหล่งท่องเท่ียวมอหินขาว

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ ได้รับความนิยมให้เป็น

ท่องเท่ียวของ จ.ชัยภูมิ ให้มีความคึกคักมากย่ิงข้ึน สถานท่ีท่องเท่ียว

3. เพ่ือส่งเสริมมอหินขาวให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดับประเทศ ระดับประเทศ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 1. เพ่ือเป็นการตอบสนอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 1,500,000  1,500,000  - - - ร้อยละของนักท่องเท่ียว 1. ท าให้นักท่องเท่ียว ส านักปลัดฯ

จัดงาน “เทศกาลท่องเท่ียว วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้าน เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียว ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ท้ังชาวไทยและชาว

ดอกกระเจียวบาน”จังหวัดชัยภูมิ การท่องเท่ียวของจังหวัด มาเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 5% ต่างชาติรู้จักแหล่งท่อง

ชัยภูมิและส่งเสริมการท่อง ป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติ เท่ียวจังหวัดชัยภูมิ

เท่ียวของจังหวัดชัยภูมิให้เข้า ไทรทองมากย่ิงข้ึนและสร้างรายได้ และมาเท่ียวจังหวัด

สู่การท่องเท่ียวในประชาคม ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน ชัยภูมิมากย่ิงข้ึน

เศรษฐกิจอาเซียน 2. ชาวบ้านมีรายได้จาก

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริม

แหล่งท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนใน การท่องเท่ียวดอก

ท้องถ่ิน  อันเป็นการสร้างงาน กระเจียวบาน

และกระจายรายได้สู่ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ 3. นักท่องเท่ียวเกิด

มาท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ความประทับใจและ

และรู้สึกอยากกลับมาเท่ียวอีก รู้สึกอยากกลับมาเท่ียว

จังหวัดชัยภูมิอีก

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. เพ่ือยกระดับการบริการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า 500,000     500,000     500,000    500,000    - ร้อยละของผู้ประกอบ 1. มาตรฐานท่ีพักเพ่ือ ส านักปลัดฯ

และเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ ด้านท่ีพักส าหรับการ ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาในการให้ การด้านท่ีพักของท้ัง การท่องเท่ียวได้รับการ

ด้านท่ีพักในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ บริการด้านท่ีพักได้อย่างมี 16 อ าเภอได้เข้าร่วม พัฒนาให้มีคุณภาพ

2. เพ่ือพัฒนามาตรฐานท่ีพัก ประสิทธิภาพ โครงการมากกว่า เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

เพ่ือการท่องเท่ียวให้มี 80% 2. ผู้ผ่านการอบรม

คุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐาน สามารถน าความรู้ไป

ท่ีพักใน ระดับสากล พัฒนาการด าเนินกิจการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3. เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว ด้านท่ีพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านท่ีพักอย่างย่ังยืนและเสริม 3.อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับอุตสาหกรรม จังหวัดชัยภูมิด้านท่ีพัก

ท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการพัฒนาอย่างย่ังยืน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือเป็นการสนับสนุน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า 500,000     500,000     500,000    500,000    - ร้อยละของผู้ประกอบ 1.  การท่องเท่ียวของ ส านักปลัดฯ

ผู้ประกอบการด้านอาหารเพ่ือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาใน การด้านอาหารของท้ัง จังหวัดชัยภูมิได้รับการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด ชัยภูมิในด้านการพัฒนาการ การให้บริการด้านอาหารได้อย่าง 16 อ าเภอได้เข้าร่วม พัฒนาและบรรลุตาม

ชัยภูมิ ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้ มีประสิทธิภาพ โครงการมากกว่า 80 % วัตถุประสงค์ของแผน

มาตรฐาน พัฒนาด้านการท่องเท่ียว

2. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ ของจังหวัดชัยภูมิ

เข้ามาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิมาก 2. มีนักท่องเท่ียว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ข้ึน อันจะเป็นการสร้าง เข้ามาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ

เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง มากข้ึน  ก่อให้เกิดการ

น ามาซ่ึงรายได้และช่ือเสียง กระตุ้นเศรษฐกิจและน า

ให้กับจังหวัดชัยภูมิ มาซ่ึงรายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้

ประกอบการด้านอาหารให้

สามารถรองรับประชาชนผู้

บริโภคท่ัวไปและนักท่องเท่ียว

ท่ีมาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือเป็นการสนับสนุน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 500,000     500,000     500,000    500,000    - ร้อยละของผู้ประกอบ 1. การท่องเท่ียวของ ส านักปลัดฯ

ผู้ประกอบการร้านของฝาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด น าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา การด้านสินค้า OTOP จังหวัดชัยภูมิได้รับการ

 (OTOP) ชัยภูมิในด้านการพัฒนาการ ในการให้บริการด้านสินค้า OTOP ของท้ัง 16 อ าเภอได้ พัฒนาและบรรลุตาม

ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ของแผน

ได้มาตรฐาน มากกว่า 80 % พัฒนาด้านการท่องเท่ียว

2. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ ของจังหวัดชัยภูมิ

เข้ามาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิมาก 2. มีนักท่องเท่ียวเข้ามา

ข้ึน  อันจะเป็นการสร้าง เท่ียวจังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 

เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดการกระตุ้น

น ามาซ่ึงรายได้และช่ือเสียง เศรษฐกิจและน ามาซ่ึง

ให้กับจังหวัดชัยภูมิ รายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 3. ผู้ประกอบการร้าน

ผู้ประกอบการร้านของฝาก ของฝากมีความรู้และ

ให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียว พัฒนาของฝากใหม่ ๆ 

ท่ีมาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือบริการแก่นัก

ท่องเท่ียว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

6 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือกจาก 500,000     500,000     500,000    500,000    - ผู้เข้ารับการอบรม - ผู้ให้บริการด้าน ส านักปลัดฯ

ศักยภาพผู้ให้บริการด้านการน า และประชาชนในท้องถ่ิน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร้อยละ 80 การน าเท่ียวของแต่

เท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เกิดความรักและหวงแหน ท่ัวไป ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัด ได้น าความรู้ไปใช้ ละชุมชนสามารถ

จังหวัดชัยภูมิ ในทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิ และเป็นผู้ท่ีมีความพร้อม ปฏิบัติจริงได้อย่างมี อ านวยความสะดวก

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ใน ท่ีจะเข้าร่วมโครงการได้อย่าง ประสิทธิภาพ ให้แก่นักท่องเท่ียวได้

ท้องถ่ิน รวมท้ังประเพณี ต่อเน่ืองและเม่ือเสร็จส้ินการ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน อบรม พร้อมจะท าหน้าท่ีเป็น - มีนักท่องเท่ียวและ

ให้คงอยู่สืบไป ผู้ให้บริหารด้านการน าเท่ียว ผู้สนใจเข้ามาเท่ียว

2. เพ่ือเป็นการวางรากฐาน จ านวน 60 คน จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน

ด้านการท่องเท่ียวในชุมชนให้มีความย่ังยืนและสามารถ

ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ได้ตลอดปี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

7 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  - ร้อยละแหล่งท่องเท่ียว 1. นักท่องเท่ียวมา ส านักปลัดฯ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร มาท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิท้ัง 16 อ าเภอ เชิงเกษตรของ จ.ชัยภูมิ เท่ียวจังหวัดชัยภูมิ 

และรู้สึกเกิดความประทับใจ ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท้ัง 16 อ าเภอ ได้รับการ และเกิดความประทับใจ

ในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส่งเสริมการท่องเท่ียว ในการท่องเท่ียวเชิง

ของ จ.ชัยภูมิ ไม่ต่ ากว่า80 % เกษตรของ จ.ชัยภูมิ

2. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 2. แหล่งท่องเท่ียวเชิง

เชิงเกษตรให้มีการบริหารจัด เกษตรมีการบริหารจัด

การได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ การได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ 2. คุณภาพและมาตรฐาน

มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร

เชิงเกษตร ได้รับการพัฒนาสู่ระดับสากล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

8 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือตอบสนองประเด็น แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  - ร้อยละแหล่งท่องเท่ียว 1. ตอบสนองประเด็น ส านักปลัดฯ

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิท้ัง 16 อ าเภอ เชิงวัฒนธรรมของ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด

และของประเทศในด้าน ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริม จ.ชัยภูมิ ท้ัง 16 อ าเภอ ชัยภูมิและของ

การส่งเสริมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมการ ประเทศในด้านการ

เชิงวัฒนธรรม ท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียว

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ไม่ต่ ากว่า80 % เชิงวัฒนธรรม

แหล่งท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนใน 2.แหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

ท้องถ่ิน  อันเป็นกา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

รสร้างงานและกระจาย อันเป็นการสร้างงาน

รายได้สู่ประชาชน และกระจายรายได้

สู่ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว  3. นักท่องเท่ียวท่ีมา

ให้มาท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ

และรู้สึกอยากกลับมาเท่ียวอีก และรู้สึกอยากกลับ

มาเท่ียวอีก

9 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  - ร้อยละแหล่งท่องเท่ียว 1. การท่องเท่ียวแบบ ส านักปลัดฯ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่องเท่ียวแบบย่ังยืนควบคู่ พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิท้ัง 16 อ าเภอ เชิงอนุรักษ์ของ ย่ังยืนควบคู่ไปกับการ

ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ จ.ชัยภูมิท้ัง 16 อ าเภอ อนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้รับการส่งเสริมการ และส่ิงแวดล้อม

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพ ท่องเท่ียว 2.จังหวัดชัยภูมิมีแหล่ง

ลักษณ์ท่ีดีของแหล่งท่อง ไม่ต่ ากว่า 80% ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม

เท่ียวในจังหวัดชัยภูมิ และการยอมรับจากนักท่องเท่ียว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน 3.เยาวชนมีจิตส านึกรักษ์

ส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ตระหนักและ

 ตระหนักและรับรู้ถึงการ รับรู้ถึงการอนุรักษ์แหล่ง

อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ

10 โครงการประชาสัมพันธ์ 1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนท่ัวไปและนักท่องเท่ียว 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  - ข้อมูลข่าวสารด้านการ 1. หน่วยงานภาครัฐ ส านักปลัดฯ

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ด้านการท่องเท่ียวของ  ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่องเท่ียวได้รับการเผย ภาคเอกชน และประชาชน

ของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิให้เป็นท่ี ท่ัวประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนได้ แพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ัวไป ได้มีโอกาสเข้ามา

รับทราบโดยท่ัวกันและท่ัวถึง รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการ  ไม่ต่ ากว่า 5 ช่องทาง มีส่วนร่วมและรับทราบถึง 

มากย่ิงข้ึน ท่องเท่ียวอย่างท่ัวถึง ผ่านส่ือ นโยบาย วัตถุประสงค์

2. เพ่ือเป็นการสร้างแรง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้าย 2. สถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ

จูงใจให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียว ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วิทยุ ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว

จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากย่ิงข้ึน โทรทัศน์ และส่ืออ่ืนๆ  และมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากย่ิงข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

11 โครงการประชาสัมพันธ์ 1. เพ่ือให้ส่ือมวลชนทุกสาขา ประชาชนท่ัวไป และทุกภาคส่วน 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  - ร้อยละของข้อมูล 1.นักท่องเท่ียว และผู้ ส านักปลัด

เพ่ือพัฒนาองค์กร รวมท้ังองค์กรเครือข่ายภาค ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ ข่าวสารและกิจกรรม ท่ีสนใจท่ัวไปได้รับคู่มือ

รัฐและเอกชนตระหนัก กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ต่าง ๆ ขององค์การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

และมีส่วนร่วมในการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีครบ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่องเท่ียวย่ิงข้ึน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ได้รับการประชาสัมพันธ์ จังหวัดชัยภูมิโดยท่ัวกัน 

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ครบถ้วน ถูกต้อง 2. แหล่งท่องเท่ียว

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และทันเวลา คิดเป็น จังหวัดชัยภูมิได้รับ

2. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 95 ความนิยมจาก

ภาคเอกชน และประชาชน นักท่องเท่ียวและมี

ท่ัวไป ได้มีโอกาสเข้ามา นักท่องเท่ียวมาเท่ียว

มีส่วนร่วม จังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมาก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

และรับทราบถึง นโยบาย 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

ผลงาน สาระน่ารู้ ข่าวสารและ

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้จาก

ทุกภาคส่วน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

12 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว - - 1,200,000  1,200,000  1,200,000 ร้อยละของกิจกรรม 1. มีนักท่องเท่ียวเข้า  ส านักปลัดฯ

มอหินขาว เข้ามาเท่ียวท่ีมอหินขาว และ มอหินขาว บริเวณพ้ืนท่ีมอหินขาว ส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ มาเท่ียวท่ีมอหินขาว

แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ใน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ ด าเนินการครบถ้วนตาม และแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน อันจะ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพัฒนาเป็น แผนท่ีก าหนด 100% ในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมมากข้ึน 

เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่าง 2.เศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว

ประชาชนในพ้ืนท่ี สอดคล้อง ย่ังยืนของจังหวัดชัยภูมิ ของ จ.ชัยภูมิ ให้มีความ

และเป็นไปตามประเด็น คึกคักมากย่ิงข้ึน

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ 3.แหล่งท่องเท่ียวมอหินขาว

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ได้รับความนิยมให้เป็น

และเป็นแหล่งท่องเท่ียวช้ันน า สถานท่ีท่องเท่ียว

ของประเทศ ระดับประเทศ

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ด้านการท่องเท่ียวของ จ.ชัยภูมิ

ให้มีความคึกคักมากย่ิงข้ึน

3. เพ่ือส่งเสริมมอหินขาวให้

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดับ

ประเทศ

13 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1. เพ่ือเป็นการตอบสนอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว - - 1,200,000  1,200,000  1,200,000 ร้อยละของกิจกรรม 1. ท าให้นักท่องเท่ียว  ส านักปลัดฯ

การจัดงาน "เทศกาลท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ ท้ังชาวไทยและขาว

ดอกกระเจียวบาน" จังหวัด ชัยภูมิ ด้านการท่องเท่ียวให้ ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ด าเนินการครบถ้วนตาม ต่างชาติรู้จักแหล่ง

ชัยภูมิ เข้าสู่มาตรฐานสากล และอุทยานแห่งชาติไทรทองมาก แผนท่ีก าหนด 100% ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ย่ิงข้ึนและสร้างรายได้ให้กับ และมาเท่ียวจังหวัด

แหล่งท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนใน ประชาชนในท้องถ่ิน ชัยภูมิ มากย่ิงข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ท้องถ่ิน อันเป็นการสร้างงาน 2. ชาวบ้านมีรายได้จาก

และกระจายรายได้สู่ประชาชน การจัดกิจกรรมส่งเสริม

3. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ การท่องเท่ียวดอกกระเจียวบาน

มาท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ 3.นักท่องเท่ียวเกิดความ

และรู้สึกอยากกลับมาเท่ียวอีก ประทับใจและรู้สึกอยาก

กลับมาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิอีก

14 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว - - 1,200,000  1,200,000  1,200,000 ร้อยละของกิจกรรม 1. เกิดกระแสการ ส านักปลัดฯ

การท่องเท่ียวสวนสาธารณะ แหล่งท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนใน เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนและ ส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ ท่องเท่ียวสวนสาธารณะ

หนองปลาเฒ่า ท้องถ่ิน อันเป็นการสร้างงาน นักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียว ณ ด าเนินการครบถ้วนตาม หนองปลาเฒ่า

และกระจายรายได้สู่ประชาชน บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า แผนท่ีก าหนด 100% 2. ประชาชนมีรายได้

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน เพ่ิมข้ึนจากการจัด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

และนักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน กิจกรรมส่งเสริมการ

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวสวนสาธารณะ

3. เพ่ือสร้างกระแสการ หนองปลาเฒ่า

ท่องเท่ียวเมืองรองให้ได้รับ

ความนิยม

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือเป็นการสนับสนุน เชิงปริมาณ - - 300,000    300,000    300,000   รายได้ของผู้ประกอบการ 1.  การท่องเท่ียวของ ส านักปลัดฯ

ผู้ประกอบการด้านอาหารเพ่ือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหารเพ่ือสนับสนุน จังหวัดชัยภูมิได้รับการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด ชัยภูมิ ในด้านการบริหาร ร้านอาหารท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้ การท่องเท่ียวของจังหวัด พัฒนาและบรรลุตาม

ชัยภูมิ จัดการการท่องเท่ียวสู่ แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน วัตถุประสงค์ของแผน

มาตรฐานสากล จ านวน 35 คน หน้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ พัฒนาด้านการท่องเท่ียว

2. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ 2. วิทยากร จ านวน 2 คน 10 ของจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

เข้ามาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิมาก 3. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 2. มีนักท่องเท่ียว

ข้ึน อันจะเป็นการสร้าง โครงการ จ านวน 8 คน เข้ามาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ

เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง รวมท้ังส้ิน 45 คน มากข้ึน  ก่อให้เกิดการ

น ามาซ่ึงรายได้และช่ือเสียง เชิงคุณภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจและน า

ให้กับจังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ัง 35 คน มาซ่ึงรายได้ให้กับจังหวัดชัยภูมิ

มีความตระหนักในการประกอบ 3. ผู้ประกอบการด้าน

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ อาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาหารมีความรู้และ

ประกอบการด้านอาหารให้ อาหาร เกิดความตระหนักถึง

สามารถรองรับประชาชนผู้ ความปลอดภัยของ

บริโภคท่ัวไปและนักท่องเท่ียว ผู้บริโภค

ท่ีมาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

16 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ 1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เชิงปริมาณ - - 300,000    300,000    300,000   ร้อยละของผู้เข้ารับการ 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส านักปลัดฯ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ ให้กับผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย 1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ผลิตและผู้ อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ของจังหวัดชัยภูมิ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพ้ืนท่ี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับความนิยมและ

ชัยภูมิ รองรับความต้องการของ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 35 คน ชุมชน ไม่ต่ ากว่า 80% เป็นท่ีต้องการของ

นักท่องเท่ียวได้ 2. วิทยากร จ านวน 2 คน นักท่องเท่ียว

2. เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ 3. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 2. ก่อให้เกิดการกระตุ้น

เข้ามาเท่ียวจังหวัดชัยภูมิมาก โครงการ จ านวน 8 คน เศรษฐกิจและน ามา

ข้ึน อันจะเป็นการสร้าง รวมท้ังส้ิน 45 คน ซ่ึงรายได้ให้กับชุมชน

เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง เชิงคุณภาพ ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ

น ามาซ่ึงรายได้และช่ือเสียง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ัง 35 คน

ให้กับจังหวัดชัยภูมิ สามารถสร้างน าความรู้ไปปรับใช้

กับผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ตนเองเพ่ือรองรับสถานการณ์

ท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17 โครงการอบรมให้ความรู้การ 1. เพ่ือส่งเสริมให้สินค้าและ เชิงปริมาณ - - 300,000    300,000    300,000   ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 1. นักท่องเท่ียวพึงพอ ส านักปลัดฯ

เป็นเจ้าบ้านท่ีดีเพ่ือส่งเสริม บริการสร้างความประทับใจ 1. ผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนและ 80 ได้รับความรู้และมี ใจและประทับใจต่อ

การท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ ให้แก่นักท่องเท่ียวผู้มาเยือน ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีแหล่ง ทักษะการเป็นเจ้าบ้านท่ี การมาเยือนจังหวัด

2. เพ่ือให้เกิดความตระหนัก ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ จ านวน ดีได้ ชัยภูมิ

ถึงบทบาทการเป็นเจ้าบ้าน 60 คน 2. เกิดการสร้างรายได้

ท่ีดีส่งผลในอุตสาหกรรม 2. วิทยากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และกระจายรายได้สู่

ท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ โครงการ จ านวน 10 คน ชุมชน

3. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขยาย เชิงคุณภาพ 3. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี

ผลการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีสู่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นเจ้าบ้านท่ีดีได้อย่างมีคุณภาพและ ต่อการท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ

ท้องถ่ิน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

18 โครงการฝึกอบรมพัฒนา 1. เพ่ือยกระดับการให้บริการ เชิงปริมาณ - - 300,000    300,000    300,000   ร้อยละของผู้เข้ารับการ 1. เกิดการกระจาย ส านักปลัดฯ

ศักยภาพการให้บริการด้านท่ีพัก ด้านท่ีพักส าหรับการท่องเท่ียว 1. ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ให้บริการด้าน อบรมมีความรู้ความเข้าใจ รายได้สู่ชุมชนมาก

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดชัยภูมิ ท่ีพักในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิและเป็น การให้บริการด้านท่ีพัก ย่ิงข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ กลุ่มในชุมชนท่มีการพัฒนาท่ีอยู่ ไม่ต่ ากว่า 80% 2. ชุมชนท่องเท่ียว

ท่องเท่ียวชุมชน อาศัยให้เป็นท่ีพักโดยชุมชนต้ังอยู่ จังหวัดชัยภูมิได้รับ

3. เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้การให้ ในแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ ความนิยมมากย่ิงข้ึน

บริการด้านท่ีพักกับชุมชน จ านวน 35 คน 3. นักท่องเท่ียวพึง

ท่องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ 2. วิทยากร จ านวน 2 คน พอใจต่อการให้บริการ

3. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

โครงการ จ านวน 8 คน

รวมท้ังส้ิน 45 คน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

เชิงคุณภาพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ัง 35 คน 

สามารถให้บริการและพัฒนา

คุณภาพการให้บริการและพัฒนา

คุณภาพการให้บริการท่ีพักให้มี

คุณภาพและสร้างความประทับใจ

ให้กับนักท่องเท่ียว

รวม 18 โครงการ - - 14,000,000 14,000,000 15,800,000 15,800,000 4,800,000 - - -

รวมท้ังส้ิน 64,400,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเท่ียว

     3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือการ ด าเนินการ - 10,000,000   10,000,000   10,000,000   76,800,000  ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง

และส่ิงอ านวยความสะดวก ท่องเท่ียวรอบบึงละหาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีต าบลละหาน เพ่ิมข้ึน

รอบบึงละหาน (ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน) หนา 0.05 เมตร ยาว 29.00 กม. ต าบลหนองบัวใหญ่ 2. การคมนาคมของ

(ก้อสร้างเส้นทางจักรยาน) ต าบลละหาน จุดพักริมทาง 8 จุด และเส้นทาง ต าบลหนองบัวบาน ประชาชนมีความสะดวก

ต าบลละหาน ต าบลหนองบัวใหญ่ ต าบลหนองบัวใหญ่ จักรยาน ยาว 29.00 กม อ าเภอจัตุรัส ต าบลลุ่มล าชี รวดเร็ว และปลอดภัย

ต าบลหนองบัวบาน ต าบลหนองบัวบาน พิกัด อ าเภอบ้านเขว้า เพ่ิมข้ึน

ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอจัตุรัส ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอจัตุรัส N = 15.59533 E = 101.879952 จังหวัดชัยภูมิ 3. ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N = 15.59533 E = 101.89952 รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร และการกีฬา

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนน 4. ประชาชนมีคุณภาพในการ

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือการท่องเท่ียว ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

การกีฬาและการสัญจร
ไป - มา

รวม 1 โครงการ - - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 76,800,000 - - -

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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รวมท้ังส้ิน 106,800,000

ผ.02



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ บริหารจัดการขยะ 1.เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะ เป้าหมายเชิงปริมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของจ านวน 1.หน่วยงาน องค์กร

ปกครอง

กองช่าง

อันตราย จังหวัดชัยภูมิ อันตราย ของจังหวัดชัยภูมิ 1.จ านวนองค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถ่ินและ

หน่วยงาน2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน มีส่วน ท้องถ่ินและหน่วยงาน อ่ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ

ในการคัดแยกขยะของเสีย ร่วมในการบริหารจัดการขยะ ในจังหวัดชัยภูมิ ท าได้ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ชัยภูมิมีความรู้ ความอันตราย อันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล ร่วมลงนามข้อตกลลง มีความรู้ ความเข้าใจ

ในเป้าหมายเชิงคุณภาพ  (MOU) ได้ร่วมกัน แนวทางการด าเนิน

จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองสะอาด บริหารจัดการขยะ งาน การจัดการ

 ส่ิงแวดล้อมสร้างสุข ไร้มลพิษ อันตราย ขยะมูลฝอยอันตราย

 เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ ขององค์การบริหาร

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก่อให้เกิดความร่วมมือ

ตามข้อตกลงในการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

บริหารการจัดการ

ขยะมูลฝอยอันตราย

เพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดีใน

อนาคต
2.ขยะมูลฝอยอันตราย

จากชุมชนมีการก าจัด

ท่ีถูกสุขาภิบาล

2 โครงการรวมพลังชุมชนร่วมกัน 1.เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ กลุ่มผู้น าชุมชนและประชาชน 10,091,735 10,091,735 10,091,735 10,091,735 - 1.ผู้รับการฝึกอบรม 1.มีการพัฒนาทักษะ กองช่าง

แก้ไขปัญหาขยะจังหวัดชัยภูมิ สามารถและประสบการณ์ใน ท่ัวไป จ านวน 6,074 คน มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ

การบริหารจัดการขยะอย่าง 1.ผู้น าหมู่บ้าน / ผู้น าชุมชน ในการบริหารจัดการ และประสบการณ์ในการ

ถูกต้องให้กับผู้น าชุมชน  และประชาชนท่ัวไป ขยะสามารถน า ความรู้ บริหารจัดการขยะอย่าง

ในการเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน หมู่บ้านละ 5 คน จ านวน 1,113 ไปเผยแพร่ได้ ถูกต้องให้กับผู้น าชุมชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

การจัดการขยะให้ประชาชน หมู่บ้าน รวม 5,565 คน ร้อยละ 90 และประชาชนในการเผย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ตัวแทนขององค์กรปกครอง 2.ปริมาณขยะในชุมชน แพร่ให้ความรู้ด้านการ

2.เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน า ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 97 แห่งๆ มีปริมาณลดลง จัดการขยะได้อย่างมี

เข้าสู่กระบวนการก าจัด ละ 2 คน รวม 194 คน ประสิทธิภาพ

อย่างถูกวิธี 3.เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบโครงการฯ 2.ช่วยลดปริมาณขยะ

3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน และวิทยากรรวม 35 คน ก่อนน าเข้าสู่กระบวน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุม การก าจัด

ชนในการจัดการขยะและสร้าง อย่างถูกวิธี

รายได้ให้กับครัวเรือนจากการ 3.มีการส่งเสริมและ

คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สนับสนุนกิจการมี

4.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่วนร่วมของชุมชน

ให้กับครัวเรือนและชุมชนใน ในการจัดการขยะโดย

การแก้ไขปัญหาขยะ ได้อย่างมี ชุมชนและสร้างรายได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ประสิทธิภาพ ให้กับครัวเรือนจาก

การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

4.ครัวเรือนและชุมชนมี

ความเข้มแข็ง ในการแก้ไข

ปัญหาขยะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3 โครงการบริหารจัดการขยะ 1.เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ 1.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.ปริมาณขยะใน มีการพัฒนาทักษะ กองช่าง

มูลฝอยโดยใช้หลักการ "3Rs" ความสามารถและประสบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหาร ความรู้ ความสามารถ

การณ์ในการบริหารจัดการ 2.นักเรียน ข้าราชการครู พนักงาน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และประสบการณ์

ขยะอย่างถูกต้องให้กับ ของสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัด สถานศึกษาในสังกัด ในการบริหารจัดการ

ประชาชน ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   มีปริมาณลดลงร้อยละ ขยะมูลฝอยโดยใช้

พนักงานนักเรียน จ านวน 26 แห่ง 30 หลักการ "3Rs"ของ

ในสังกัดองค์การบริหาร 2.สถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วน นักเรียน

2.เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน า จังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรม ข้าราชการครู

เข้าสู่กระบวนการก าจัด ตามหลักการ "3Rs" 

อย่างถูกวิธี ร้อยละ 100

3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน นักเรียน ข้าราชการ

ข้าราชการครูและพนักงาน

ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิและสร้างรายได้

จากคัดแยกขยะ

รวม 3 โครงการ - - 10,791,735 10,791,735 10,791,735 10,791,735 700,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     4.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์พัฒนา 1.เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 1.ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชน มี กองช่าง

ปรับปรุงดูแล บ ารุงรักษา ได้ร่วมกันจัดท ากิจกรรม สร้างฝาย หรือด าเนินการปรับปรุง จ านวนประชาชน จิตส านึกท่ีดีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนา ดูแลบ ารุงรักษา ของกลุ่มเป้าหมาย  ส่วนร่วมในการ

พัฒนา แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม 2.ฝึกอบรมเก่ียวกับทรัพยากร ได้ร่วมกันจัด 2.ส่ิงแวดล้อม

ได้รับการ2.เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรม ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นจิตอาสา  การปลูกป่า พัฒนา ส่งผลถึง

พัฒนาสังคม  พัฒนาแหล่ง ดิน คุณภาพชีวิตท่ีดี

 หิน แร่ บรรยา ของคนให้ดีข้ึน

 กาศและสัตว์ป่า

4-10/1

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     4.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

2 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า 1.เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ชนิดหินก่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 - ป้องกันการกัดเซาะ ป้องกันน้ ากัดเซาะ กองช่าง

ตามแนวพระราชด าริ  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ (แบบก่ึงถาวร) จ านวน 5 แห่ง ๆละ ริมฝ่ังบริเวณฝาย เพ่ิมแหล่งน้ า เพ่ิมความ

ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 100,000 บาท ชะลอน้ า ได้ร้อยละ 80 ชุ่มช้ืนแก่ผืนป่า 

2.เพ่ือชะลอการไหลของน้ า เพ่ิม ป้องกันไฟป่า รักษา

ความชุ่มช้ืนให้กับพ้ืนท่ีต้นน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ

ป้องกันไฟป่า และส่ิงแวดล้อม

3.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมช่วยลด

ภาวะโลกร้อน

รวม 2 โครงการ - - 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,100,000 - - -
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รวมท้ังส้ิน 6,900,000



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร 7,090,000  -  -  - - ราษฎรบา้นจอก ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ1-0083 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 13.675 กม. บา้นส าราญ อ.คอนสวรรค์ และราษฎรได้รับ

บา้นจอก -บา้นส าราญ การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

 อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING (ชว่งที่1) ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (ชว่งที่2) กว้าง 6.00 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 13,600.00 ตารางเมตร  เกษตรไมน่อ้ยกว่า

พกิดั เร่ิมต้นซ้าย N15.9313722222222  E 102.3004200000000 ร้อยละ 80

เร่ิมต้นขวา N 15.9313411111111  E 102.3004388888888

ส้ินสุดซ้าย N15.943158888888  E 102.3246733333333

ส้ินสุดขวา N 15.9431611111111  E 102.3247333333333

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5-9/1

ผ.02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร 9,122,000  -  -  - - ราษฎรบา้นหนองสองหอ้ง ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ1-0053 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 12.198 กม. บา้นโนนขา่ และราษฎรได้รับ

บา้นหนองสองหอ้ง - การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต อ.ภเูขยีว และผู้สัญจร ความสะดวกในการ

บา้นโนนขา่ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ ผลผลิตทางการเกษตร  ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING (ชว่งที่1) พื้นที่ใกล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที่ 2) กว้าง 6.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนา 0.04 ม. ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

(ชว่งที่2) กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,603.00 ม. หนา 0.04 ม. การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 18,318.00 ตารางเมตร   และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดั เร่ิมต้นซ้าย N16.4497622222222  E102.1701344444444 เกษตรไมน่อ้ยกว่า

เร่ิมต้นขวา N16.4497577777777  E102.1702000000000 ร้อยละ 80

ส้ินสุดซ้าย N16.4691477777777  E102.1862900000000

ส้ินสุดขวา N16.4691311111111  E102.1863600000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

3 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม  ถนนหนิคลุก 3,000,000    -  -  - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น และ กองชา่ง

Asphaltic Concrete ในการสัญจร ไป-มา  กว้าง 5.00 เมตร คอนสวรรค์ รวม ราษฎรได้รับความสะดวก

สายทาง ชย.ถ.10086 และการขนส่งสินค้า ยาว 1,150 เมตร ไปถงึผู้สัญจรพื้นที่ ในการสัญจรไป-มา 

แยกทางหลวงหมายเลข 2054- ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการ กอ่สร้างถนนลาดยาง ใกล้เคียงได้รับ การขนส่งสินค้า 

บา้นหนองหญา้ขาว อ าเภอ- ผิวป ูAsphaltic Concrete ความสะดวกใน และผลผลิต

คอนสวรรค์ จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวม และขนส่งสินค้า

ไมน่อ้ยกว่า 6,240.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) ไมน่อ้ยกว่า

พกิดั ร้อยละ 80

N=16.0194633333333

E=102.3087799999999

N=16.0242277777777

E=102.3141444444444
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

4 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00- 1,220,000    -  -  - - ราษฎรในเขตอ าเภอเมอืง ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ในการสัญจร ไป-มา  7.00 ม. ยาว 385 เมตร รวมไปถงึผู้สัญจรพื้นที่ และราษฎรได้รับ

สายทาง บา้นนาสีนวล ม.5 และการขนส่งสินค้า ด าเนนิการ กอ่สร้างถนนลาดยาง ใกล้เคียงได้รับความ ความสะดวกในการ

ต.นาเสียว - บา้นตาดโตน ม.1 ผลผลิตทางการเกษตร ผิวป ูAsphaltic Concrete สะดวกในการสัญจร สัญจรไป-มา 

ต.นาฝาย อ.เมอืง จ.ชยัภมูิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 385 เมตร ไป-มา และขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า 

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวม ทางการเกษตรไม่ และผลผลิต

ไมน่อ้ยกว่า 2,310.00 ตารางเมตร นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ทางการเกษตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N=15.9534444444444 E=102.0345805555555

N=15.9553699999999  E=102.0337600000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

5 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยางช ารุด 3,437,000    -  -  - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ในการสัญจร ไป-มา  กว้าง  6.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร เมอืงชยัภมู ิรวมไป และราษฎรได้รับ

สายทาง บา้นโนนสะอาด และการขนส่งสินค้า ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ถงึผู้สัญจรพื้นที่ ความสะดวกในการ

ม.10 ต.บา้นเล่า - บา้นนาวัง ผลผลิตทางการเกษตร ผิวป ูAsphaltic Concrete ใกล้เคียงได้รับ สัญจรไป-มา 

 ม.2 ต.นาเสียว อ.เมอืง ด าเนนิการชว่งที่ 1  ถนนลาดยาง ความสะดวกใน การขนส่งสินค้า 

 จ.ชยัภมูิ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร การสัญจรไป-มา และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า และขนส่งสินค้า ทางการเกษตร

250.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร

ด าเนนิการชว่งที่ 2  ถนนลาดยาง ไมน่อ้ยกว่า

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570 เมตร ร้อยละ 80

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

 9,420.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 9,670.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พกิดั

ชว่งที่ 1  N=15.8586144444444  E=102.0681366666666

          N=15.8587866666666  E=102.0685966666666

ชว่งที่ 2  N=15.8587866666666  E=102.0685966666666

          N=15.8717177777777   E=102.0756366666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กว้าง 3,000,000    -  -  - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ ในการสัญจร ไป-มา  6.00 เมตร ยาวรวม 2,400 เมตร หนองบวัแดง รวมไป และราษฎรได้รับ

การโดยวิธี Recycling และการขนส่งสินค้า ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ถงึผู้สัญจรพื้นที่ ความสะดวกในการ

สายทาง บา้นหนองไฮพฒันา ผลผลิตทางการเกษตร ผิวป ูAsphaltic Concrete ใกล้เคียงได้รับความ สัญจรไป-มา 

ม.17 ต.หนองบวัแดง - ด าเนนิการโดยวิธี Recycling สะดวกในการสัญจร การขนส่งสินค้า 

บา้นนาทุ่งใหญ ่ม.2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,315 เมตร ไป-มา และขนส่งสินค้า และผลผลิต

ต.กดุชมุแสง อ.หนองบวัแดง หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า ทางการเกษตรไมน่อ้ย ทางการเกษตร

จ.ชยัภมูิ 7,890.00 ตารางเมตร กว่าร้อยละ 80

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั N=16.0508733333333   E=101.8263655555555

      N=16.0390777777777   E=101.8263638888888 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม  ถนนลาดยาง 3,000,000    -  -  - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ ในการสัญจร ไป-มา  กว้าง 6.00  เมตร ยาวรวม จตุัรัสรวมไปถงึ และราษฎรได้รับ

การโดยวธิ ีRecycling และการขนส่งสินค้า 1,300.00 เมตร ผู้สัญจรพื้นที่ใกล้ ความสะดวกในการ

สายทางแยกทางหลวงชนบท ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการ  ปรับปรุงถนน เคียงได้รับความ สัญจรไป-มา 

หมายเลข 2170-บา้นจานทุ่ง ลาดยาง ผิวป ูAsphaltic Concrete สะดวกในการ การขนส่งสินค้า 

ม.4 ต าบลหนองบวัใหญ ่ ด าเนนิการโดยวิธี Recycling สัญจรไป-มาและ และผลผลิต

อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขนส่งสินค้าทาง ทางการเกษตร

ยาว 1,285.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตรไมน่อ้ย

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 7,710.00 ตารางเมตร กว่าร้อยละ 80

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N=15.5906277777777  E=101.8554988888888

N=15.5948888888888  E=101.8644277777777 

5-9/8



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม- เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ชนดิผิวทาง ถนน คสล. 970,000      -  -  - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

เหล็ก ผิวป ูAsphaltic ในการสัญจร ไป-มา   กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะ ภกัดีชมุพล รวมไป และราษฎรได้รับ

Concrete สายทาง แยกทาง และการขนส่งสินค้า ทางตลอดสาย 1,252.00 เมตร ถงึผู้สัญจรพื้นที่ ความสะดวกในการ

หลวงชนบทหมายเลข 2359- ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ใกล้เคียงได้รับ สัญจรไป-มา 

บา้นปรางค์มะค่า ม.3 ต าบล- เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic Concrete ความสะดวกใน การขนส่งสินค้า 

วังทอง อ าเภอภกัดีชมุพล ด าเนนิการชว่งที่1 เสริมหนิคลุกบด การสัญจรไป-มา และผลผลิต

จงัหวัดชยัภมูิ อดัแนน่ 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร และขนส่งสินค้าทาง ทางการเกษตร

หนา 0.20 เมตร ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร การเกษตรไมน่อ้ยกว่า

ยาว 599.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ร้อยละ 80

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 2,396.00 ตารางเมตร

ด าเนนิการชว่งที่2  ผิวจราจร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร 

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

505.00 ตารางเมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ด าเนนิการชว่งที่3 ผิวจราจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 552.00 มตร หนา 0.03 เมตร

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 2,208.00.00

ตารางเมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 

5,109.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

ชว่งที่ 1  N=15.8133788888888

E=101.3415799999999

N=15.8145422222222

E=101.3361499999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ชว่งที่ 2  N=15.8145422222222

E=101.3361499999999

N=15.8147500000000

E=101.3352388888888

ชว่งที่ 3  N=15.8147500000000

E=101.3352388888888

N=15.8137588888888

E=101.3304377777777
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม  ถนนดิน กว้าง 6.00 - 2,030,000    -  -  - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง บา้นหว้ย ในการสัญจร ไป-มา  7.00 เมตร ยาว 3,800.00 เมตร ภกัดีชมุพล รวมไป และราษฎรได้รับ

หนิฝน ม.8 ต.วังทอง - และการขนส่งสินค้า ด าเนนิการ กอ่สร้างถนนคอนกรีต ถงึผู้สัญจรพื้นที่ใกล้ ความสะดวกในการ

บา้นปา่คา ม.12 ต.เจาทอง ผลผลิตทางการเกษตร เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร เคียงได้รับความ สัญจรไป-มา 

อ.ภกัดีชมุพล จ.ชยัภมูิ ยาว 516 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบ สะดวกในการ การขนส่งสินค้า 

ไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร สัญจรไป-มา และ และผลผลิต

กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ขนส่งสินค้าทาง ทางการเกษตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) การเกษตรไม่

พกิดั นอ้ยกว่าร้อยละ 80

N=15.8341111111111  E=101.4037133333333

N=15.8325250000000  E=101.4000611111111
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

10 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนหนิคลุก กว้าง 1,510,000    -  -  - - ราษฎรในเขตอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ในการสัญจร ไป-มา  8.00-10.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร แกง้คร้อรวมไปถงึ และราษฎรได้รับ

สายทาง บา้นหนองกงุใหม ่ และการขนส่งสินค้า ด าเนนิการ กอ่สร้างถนนลาดยาง ผู้สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

ม.3 ต.ธาตุทอง อ.ภเูขยีว - ผลผลิตทางการเกษตร ผิวป ูAsphaltic Concrete ถนน ได้รับความสะดวก สัญจรไป-มา 

บา้นทา่เว่อ ม.7 ต.ทา่มะไฟ- ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ในการสัญจรไป-มา การขนส่งสินค้า 

หวาน อ.แกง้คร้อ จ.ชยัภมูิ ยาว 572 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้า และผลผลิต

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า ทางการเกษตรไม่ ทางการเกษตร

3,432.00 ตารางเมตร นอ้ยกว่าร้อยละ 80

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N=16.2333511111111

E=102.1663122222222

N=16.2317555555555

E=102.1611577777777
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนช ารุดเสียหาย 3,000,000    -  -  - - ราษฎรในเขตอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ ในการสัญจร ไป-มา  กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 15,075.00 เมตร ภเูขยีวรวมไปถงึผู้ และราษฎรได้รับ

การโดยวิธี Recycling และการขนส่งสินค้า ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกล้ ความสะดวกในการ

สายทาง ชย.ถ.1-0051 ผลผลิตทางการเกษตร ผิวป ูAsphaltic Concrete เคียงได้รับความ สัญจรไป-มา 

บา้นโคกสะอาด-บา้นโจด ด าเนนิการโดยวิธี Recycling สะดวกในการ การขนส่งสินค้า 

อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา และ และผลผลิต

ยาว 1,060.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขนส่งสินค้าทาง ทางการเกษตร

ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตรไมน่อ้ย

 หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  8,480.00 ตารางเมตร กว่าร้อยละ 80

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N=16.4693188888888   E=102.1863977777777

N=16.4708477777777   E=102.1960977777777
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ชนดิผิวทาง Cape seal 3,000,000    -  -  - - ราษฎรในเขตอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ ในการสัญจร ไป-มา  กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอด บา้นแทน่รวมไปถงึ และราษฎรได้รับ

การโดยวิธี Recycling และการขนส่งสินค้า สาย 5,690.00 เมตร ผู้สัญจรพื้นที่ใกล้ ความสะดวกในการ

สายทาง ชย.ถ.1-0028 ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง เคียงได้รับความ สัญจรไป-มา 

บา้นแทน่-บา้นวังหนิ ผิวป ูAsphaltic Concrete สะดวกในการ การขนส่งสินค้า 

อ.บา้นแทน่ จ.ชยัภมูิ ด าเนนิการโดยวิธี Recycling สัญจรไป-มาและ และผลผลิต

ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ขนส่งสินค้าทาง ทางการเกษตร

ยาว 1,040.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง การเกษตรไมน่อ้ย

ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร กว่าร้อยละ 80

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 8,320.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั N=16.3943566666666  E=102.3544666666666

      N=16.3863344444444  E=102.3590555555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ชว่งที่ 1 ถนนลูกรังกว้าง 3,000,000    -  -  - - ราษฎรในเขตอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทางบา้นยางนาดี ในการสัญจร ไป-มา  7.00-8.00 เมตร ยาว 660 เมตร หนองบวัระเหว และราษฎรได้รับ

 ม.5 ต.ชบีน อ.บา้นเขว้า- และการขนส่งสินค้า สภาพเดิม ชว่งที่ 2 ถนนลูกรังกว้าง รวมไปถงึผู้สัญจร ความสะดวกในการ

บา้นแจง้ใหญ ่ ต.หว้ยแย ้ ผลผลิตทางการเกษตร 7.00 - 8.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ สัญจรไป-มา 

อ.หนองบวัระเหว จ.ชยัภมูิ ด าเนนิการ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รับความสะดวกใน การขนส่งสินค้า 

ด าเนนิการชว่งที่ 1  ถนนคอน- การสัญจรไป-มา และผลผลิต

กรีตเสริมเหล็ก และขนส่งสินค้า ทางการเกษตร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 660 เมตร ทางการเกษตรไม่

หนา 0.15 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบ นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ไหล่ทาง กว้างขา้งละ 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 3,960.00 ตารางเมตร

ด าเนนิการชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง กว้างขา้งละ 0.15 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 618 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 4,578.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

ชว่งที่ 1  N=15.8086511111111

E=101.8142033333333

N=15.8058222222222

E=101.8091044444444

ชว่งที่ 2  N=15.8107866666666

E=101.7877888888888

N=15.8113622222222

E=101.7872755555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กว้าง 3,000,000    -  -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 6.00 - 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ยาวรวม 3,500.00 เมตร อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0092 การสัญจรไป-มา ได้สะดวก ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จงัหวัดชยัภมู ิรวม ทางการเกษตรของ

บา้นโคกหนิต้ัง -บา้นโปร่งมชียั รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวป ูAsphaltic Concrete ไปถงึผู้สัญจร พื้นที่ ประชาชนมคีวามสะดวก

อ.บ าเหนจ็ณรงค์ จ.ชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ใกล้เคียง ได้ใชถ้นน รวดเร็ว และปลอดภยั

อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด ด าเนนิการชว่งที่ 1 ผิวจราจร กม.0+000 - เพื่อการขนส่งผลผลิต เพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง กม.0+500 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ทางการเกษตร และ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การสัญจร ไป-มา ในการด ารงชวีิต ประจ าวัน

ออกสู่ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

ปลอดภยั ด าเนนิการชว่งที่ 2 ผิวจราจร กม.0+500 - กม.0+740

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ด าเนนิการชว่งที่ 3 ผิวจราจร กม.0+900 - กม.1+309 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 409.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 3,272.00 ตารางเมตร 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,192.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1

N=15.3982988888888   E=101.6177388888888


N=15.3937666666666   E=101.6182805555555

พกิดั ชว่งที่ 2

N=15.3937666666666   E=101.6182805555555

N=15.3916361111111   E=101.6178416666666

พกิดั ชว่งที่ 3

N=15.3901750000000   E=101.6176194444444

N=15.3869083333333   E=101.6191083333333
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิมชว่งที่ 1 บล็อคตัวหนอน 1,490,000    -  -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร ประชาชนในเขต เพิ่มขึ้น

ชย.ถ.1-0054 บา้นหนองบวั ได้ใชถ้นนในการสัญจร สภาพเดิม ชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีต พื้นที่อ าเภอภเูขยีว 2. การคมนาคมขนส่ง

พกัเกวียน - บา้นโนนตุ่น ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวม ทางการเกษตรของ

อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ และปลอดภยั ด าเนนิการ ถนนได้รับการกอ่สร้าง ไปถงึผู้สัญจร พื้นที่ ประชาชนมคีวามสะดวก

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใกล้เคียง ได้ใชถ้นน รวดเร็ว และปลอดภยั

อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ชว่งที่ 1  ผิวจราจร กว้าง เพื่อการขนส่งผลผลิต เพิ่มขึ้น

ได้ใชถ้นนในการขนส่ง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร ทางการเกษตร และ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบ การสัญจร ไป-มา ในการด ารงชวีิต ประจ าวัน

ออกสู่ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.15 เมตร ที่ดีขึ้น

ปลอดภยั หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2  ผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง กว้างขา้งละ 0.15 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 258.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 2,268.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

ชว่งที่ 1  N=16.2961666666666

E=102.2586644444444

N=16.2954611111111

E=102.2609299999999

ชว่งที่ 2  N=16.2960133333333

E=102.2610744444444

N=16.2963222222222

E=102.2612855555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

16 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 3,500,000    -  -  - - ราษฏรในเขตอ าเภอ ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ อ าเภอ 8.00 เมตร ยาวรวม 8,725.00 เมตร เกษตรสมบรูณ์และ และราษฏรได้รับความ

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมู ิ ด าเนนิการ  ถนนได้รับการ อ าเภอหนองบวัแดง สะดวกในการสัญจร

สายทาง ชย.ถ.1-0078 ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู รวมไปถงึผู้สัญจร ไป-มา การขนส่งสินค้า

บา้นนาสีดา - บา้นนาคานหกั ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั Asphalt Concrete ด าเนนิการ พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ และผลผลิตทาง

(ตอนที1่) อ าเภอเกษตร- 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ โดยวิธี Recycling ความสะดวกในการ การเกษตร

สมบรูณ์, อ าเภอหนองบวัแดง อ าเภอเกษตรสมบรูณ์, อ าเภอ ชว่งที่ 1 กม.5+725-กม.6+431 สัญจรไป-มา และขนส่ง

จงัหวัดชยัภมูิ หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมู ิ  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร สินค้าทางการเกษตร

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ยาว 706.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ตลาดได้อยา่งรวดเร็วปลอดภยั หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  5,648.00  ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.6+625-กม.6+845 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 220.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  1,760.00  ตารางเมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 7,408.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.5+725-กม.6+431

N=16.0516811111111 E=101.8605577777777

N=16.0469088888888 E=101.8643611111111

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.6+625-กม.6+845

N=16.0465999999999 E=101.8661399999999

N=16.0464333333333 E=101.8681933333333
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

17 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ชว่งที่ 1 กม.26+978- 5,010,000 -     -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อ าเภอหนองบวัแดง กม.28+478 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ สภาพเดิม ชว่งที่ 2 กม.36+218 - กม. 36+318 อ าเภอหนองบวัแดง 2. การคมนาคมขนส่งทาง

Recycling สายทาง สัญจร ไป-มาได้สะดวก  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

ชย.ถ.1-0061 รวดเร็ว และปลอดภยั ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นหนองบวัแดง - บา้นโหล่น 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ถนนลาดยางผิวป ูAsphaltic Concrete ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

(ตอนที่ 3) อ าเภอหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวัด- ด าเนนิการโดยวิธี Recycling การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ ชยัภมู ิ ได้ใชถ้นนในการขนส่ง ด าเนนิการชว่งที่1 กม.26+978- การเกษตร และการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ กม.28+478 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ยาว 1,500.00 เมตร ไหล่ทาง

ปลอดภยั กวา้งข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

ด าเนนิการชว่งที่ 2 กม.36+218-

กม.36+318 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 800.00 ตารางเมตร 

หนิคลุกบดอดัแนน่ หนา 0.20 เมตร ลูกรังบดอดัแนน่

หนา 0.20 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 

12,800.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่1 กม.26+978-กม.28+478

N=16.1962677777777 E=101.5960199999999

N=16.2096733333333 E=101.5961533333333

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.36+218-กม.36+318

N=16.2233777777777 E=101.5323099999999

N=16.2233188888888

E=101.5313800000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร 4,000,000   -     -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ ยาวรวม 17,954.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0091 ในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt  Concrete  จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นปะโค-บา้นโคกเพชร รวดเร็ว และปลอดภยั ด าเนนิการโดยวิธี Recycling กม.0+700–กม.1+747  ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

(ตอนที่ 1) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร  กว้าง  6.00 เมตร ยาว 1,047.00  เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นน และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด- ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร เพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ชยัภมู ิ ได้ใชถ้นนในการขนส่ง หนา 0.04  เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  8,376.00  ตารางเมตร ทางการเกษตร ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออก (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

สู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พิกัด กม.0+700–กม.1+747

ปลอดภยั N=15.4952955555555 E=101.6807400000000

N=15.4946488888888 E=101.6710799999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

19 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง 4,629,000 -     -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ กว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน ยาวรวม 20,000.00 เมตร อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0070 ในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป ทางการเกษตรของ

บา้นยาง-บา้นกลาง รวดเร็ว และปลอดภยั ถนนลาดยางผิวป ูAsphaltic ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวามสะดวก 

อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Concrete ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ใกล้เคียงได้ใชถ้นน รวดเร็ว และปลอดภยั

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ ชว่งที่ 1 กม.14+800-กม.15+500 เพื่อการขนส่งผลผลิต เพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว ทางการเกษตร และ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 700.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ การสัญจรไป-มา ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ที่ดีขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภยั หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.16+325-กม.17+500 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,175.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7,050.00 ตารางเมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 12,650.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.14+800-กม.15+500

N=16.3503000000000 E=101.8306377777777

N=16.3538822222222 E=101.8252888888888

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.16+325-กม.17+500

N=16.3611611111111 E=101.8250322222222

N=16.3691655555555 E=101.8188011111111

5-9/28



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

20 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิผิวทาง 2,540,000   -     -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete อ าเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวัด ถนนลูกรัง กว้าง 8.00-9.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นเมอืงเกา่ ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ยาว 1,092.00 เมตร อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

หมู่ที่ 11 ต าบลบา้นยาง- ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนนิการ ถนนได้รับการกอ่สร้าง จงัหวัดชยัภมูริวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นโนนเขวา หมู่ที่ 2 และปลอดภยั ถนนลาดยาวผิวป ูAsphaltic Concrete ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

ต าบลโนนทอง อ าเภอ- 2. เพื่อใหเ้กษตรในพื้นที่ ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เกษตรสมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอเกษตรสมบรูณ์จงัหวัด ยาว 1,026.00 เมตร การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย การเกษตร และการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ กว่า 6,156.00 ตารางเมตร สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

ปลอดภยั พกิดั

N=16.2778900000000 E=101.9038222222222

N=16.2747744444444 E=101.8991099999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

21 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง 2,520,000   -     -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ กว้าง 5.00-6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นซับไทร หมู่ที่ 15 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ยาว 987.00 เมตร อ าเภอเทพสถติ 2. การคมนาคมขนส่ง

ต าบลวะตะแบก - บา้นหว้ย - ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนนิการ ถนนได้รับการกอ่สร้างถนน จงัหวัดชยัภมูริวมไป ทางการเกษตรของ

ยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 ต าบล- และปลอดภยั ลาดยางผิวป ูAsphaltic Concrete ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ ประชาชนมคีวามสะดวก

หว้ยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถติ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ รวดเร็ว และปลอดภยั

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมูิ ยาว 987.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการ เพิม่ขึ้น

 ได้ใชถ้นนในการขนส่ง หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,922.00 ตารางเมตร เกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออก (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) สัญจรไป-มา ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

สู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พกิดั ที่ดีขึ้น

ปลอดภยั N=15.3583933333333 E=101.4068377777777

N=15.3513155555555 E=101.4036988888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

22 ปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ด าเนนิการ ขยายสะพานคอนกรีต 1,982,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. สะพานคอนกรีต กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. อ าเภอหนองบวัระเหว เสริมเหล็ก กว้างขา้งละ ประชาชนในเขตพื้นที่ เสริมเหล็กได้รับการขยาย

1-0113 บา้นโจด-บา้นวังตะเฆ่ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชส้ะพานใน 1.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร อ าเภอหนองบวัระเหว เพื่อความสะดวกในการ

อ าเภอหนองบวัระเหว การสัญจร ไป-มาได้สะดวก ไมม่ทีางเทา้ พร้อมกอ่สร้างถนน จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป สัญจรการคมนาคมมี

จงัหวัดชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั คอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ ประสิทธิภาพในการขนส่ง

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร เคียงได้ใชส้ะพานเพื่อ เพิ่มขึ้น

อ าเภอหนองบวัระเหว หนา 0.15 เมตร ปผิูว Asphaltic concrete การขนส่งผลผลิตทาง 2. การคมนาคมขนส่ง

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชส้ะพาน ทบัหนา้คอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร การเกษตรและการ ทางการเกาตรของ

ในการขนส่งผลผลิตทางการ ยาว 80.00 เมตร หนา 0.03 เมตร สัญจรไป-มา ประชาชนมคีวามสะดวก

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาดได้ (รายละเอยีดตามประมาณราคา รวดเร็วและปลอดภยั

รวดเร็ว และปลอดภยั และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ เพิ่มขึ้น

พกิดั 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

N = 15.7816722222222 การด ารงชวีิตประจ าวัน

E = 101.7546688888888 ที่ดีขึ้น

5-9/31



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมชว่งที่ 1 7,774,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง อ าเภอหนองบวัระเหว , ถนนลูกรังกว้าง 4.00-5.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

บา้นละหานค่าย หมู่ที่ 2 อ าเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ ยาว 100.00 เมตร อ าเภอหนองบวัระเหว, 2. การคมนาคมขนส่งทาง

ต าบลโคกสะอาด อ าเภอ ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ลักษณะสายทางเดิมชว่งที่ 2 อ าเภอบา้นเขว้า การเกษตรของประชาชน

หนองบวัระเหว - บา้นยางนาดี ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-7.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป มคีวามสะดวกรวดเร็ว และ

หมู่ที่ 5 ต าบลชบีน อ าเภอ - และปลอดภยั ยาว 1,825.00 เมตร ถงึผู้สัญจรพื้นที่ใกล้ ปลอดภยัเพิ่มขึ้น

บา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ด าเนนิการ กอ่สร้างถนนคอนกรีต เคียง ได้ใชถ้นนเพื่อ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

อ าเภอหนองบวัระเหว อ าเภอ- เสริมเหล็ก การขนส่งผลผลิตทาง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

บา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ ชว่งที่ 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง การเกษตร และการ ที่ดีขึ้น

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผล 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สัญจร ไป-มา

ผลิตทางการเกษตรออกสู่ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง

ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว กว้างขา้งละ 0.15 เมตร เสริมดินถมบดอดัแนน่เฉล่ีย 

ปลอดภยั 0.20 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

500.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ชว่งที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 1,825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง

กว้างขา้งละ 0.15 เมตร เสริมดินถมบดอดัแนน่เฉล่ีย 0.20 เมตร 

ยาว 1,825.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 10,950.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 11,450.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณาคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1

N = 15.7924722222222 E=101.7712977777777

N = 15.7925455555555 E=101.7721599999999

พกิดั ชว่งที่ 2

N = 15.7925455555555 E=101.7721599999999

N = 15.7963177777777 E=101.7863555555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

24 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง 3,000,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด เสียหาย กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling ชยัภมูไิด้ใชถ้นนในการสัญจร ยาว 17,954.00 เมตร อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0091 ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนนิการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นปะโค-บา้นโคกเพชร และปลอดภยั ผิวป ูAsphaltic Concrete ถงึผู้สัญจร พื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ด าเนนิการโดยวิธี Recycling เคียงได้ใชถ้นน เพื่อ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ยาว 1,024.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง การเกษตรและการ การด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,192.00 ตารางเมตร

ปลอดภยั (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N = 15.5094788888888 E = 101.5703655555555

N = 15.5008266666666  E = 101.5682499999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

25 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชานในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง 4,000,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวัด เสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ยาวรวม 1,303.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุงถนนลาดยาง อ าเภอหนองบวัแดง 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0061 ไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว ผิวป ูAsphaltic Concrete ด าเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นหนองบวัแดง - บา้นโหล่น และปลอดภยั ชว่งที่ 1 กม.9+280 - กม.10+095 ผิวจราจรขนาด ถงึผู้สัญจร พื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร เคียง ได้ใชถ้นน เพื่อ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวัด ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย การเกษตรและการ การด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ กว่า 6,520.00 ตารางเมตร สัญจรไป- มา ที่ดีขึ้น

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ชว่งที่ 2 กม.15+275 - กม.15+445 ผิวจราจรขนาด กว้าง 6.00 เมตร

ปลอดภยั ยาว 170.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 3 กม.28+362 - กม.28+580 ผิวจราจรขนาด กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 218.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,744.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 4 กม.36+218 - กม.36+318 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 800.00 ตารางเมตร วางทอ่ คสล.  Ø  0.60 เมตร

จ านวน 2 แถว 28 ทอ่น 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 10,424.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชยัภมูิ)

พกิดั (ชว่งที่ 1)

N = 16.1193744444444 E = 101.7273811111111

N = 16.1231399999999 E = 101.7207955555555

พกิดั (ชว่งที่ 2)

N = 16.1445355555555 E = 101.6815044444444

N = 16.1452288888888 E = 101.6799933333333
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พกิดั (ชว่งที่ 3)

N = 16.2086511111111 E = 101.5963188888888

N = 16.2106355555555 E = 101.5960000000000

พกิดั (ชว่งที่ 4)

N = 16.2233777777777 E = 101.5323099999999

N = 16.2233044444444 E = 101.5312755555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

26 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง 2,000,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวัด เสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ยาว 663.00 เมตร อ าเภอหนองบวัแดง 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0064 ไป-มาได้ สะดวก รวดเร็ว ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป ทางการเกษตรของ

บา้นโนนเหมา่ - บา้นหนอง- และปลอดภยั ถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic Concrete ถงึผู้สัญจร พื้นที่ใกล้ ประชาชนมคีวามสะดวก

หอยปงั อ าเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ด าเนนิการโดยวิธี Recycling เคียงได้ใชถ้นน เพื่อ รวดเร็ว และปลอดภยั

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวัด ชว่งที่ 1 กม.0+000-กม.0+300 เสริมหนิคลุก การขนส่งผลผลิตทาง เพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ขนาด กว้าง 5.10 เมตร ยาว 300.00 เมตร การเกษตรและการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ สูงเฉล่ีย 0.20 เมตร กม.0+000-กม.0+300 สัญจร ไป-มา ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว ปลอดภยั ผิวจราจรขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ที่ดีขึ้น

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.17+070-กม.17+433 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 363.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,904.00 ตารางเมตร พื้นที่

รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 4,404.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชยัภมูิ)

พกิดั (ชว่งที่ 1)

N = 16.1935433333333 E = 101.5955133333333

N = 16.1909000000000 E = 101.5949366666666

พกิดั (ชว่งที่ 2)

N = 16.0738044444444 E = 101.5211911111111

N = 16.0704944444444 E = 101.5207744444444
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง 1,018,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง บา้นโสก - อ าเภอหนองบวัระเหวและ กว้าง 5.50-6.50 เมตร ยาว ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ปลาดุก หมู่ที่ 2 ต าบลโสก- อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูไิด้ 2,700.00 เมตร อ าเภอหนองบวัระเหว 2. การคมนาคมขนส่ง

ปลาดุก อ าเภอหนองบวัระเหว- ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ได้ ด าเนนิการ ถนนได้รับการกอ่สร้าง และอ าเภอจตุัรัส ทางการเกษตรของ

บา้นหว้ยบง หมู่ที่ 9 ต าบล- สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป ประชาชนมคีวามสะดวก

ส้มปอ่ย อ าเภอจตุัรัส จงัหวัด- 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 309.00 เมตร ถงึผู้สัญจรพื้นที่ใกล้ รวดเร็ว และปลอดภยั

ชยัภมูิ อ าเภอหนองบวัระเหวและ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบ เคียง ได้ใชถ้นนเพื่อ เพิ่มขึ้น

อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ ไหล่ทาง กว้างขา้งละ 0.15 เมตร การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผล หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,545.00 ตารางเมตร การเกษตร และการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลิตทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชยัภมูิ) สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั พกิดั

N = 15.6976566666666  E = 101.7348633333333 

N = 15.6970166666666  E = 101.7376799999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

28 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิผิวทาง 480,000     - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ต าบลวะตะแบกและต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทางบา้นซับหมี หว้ยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถติ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ต าบลวะตะแบก และ 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 6 ต าบลวะตะแบก - จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง ต าบลหว้ยยายจิ๋ว ทางการเกษตรของ

บา้นยางเต้ีย หมู่ที่ 7 การสัญจรไป-มา ได้สะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู อ าเภอเทพสถติ จงัหวัด ประชาชนมคีวามสะดวก

ต าบลหว้ยยายจิ๋ว รวดเร็วและปลอดภยั Asphaltic Concrete ผิวจราจร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ รวดเร็ว และปลอดภยั

อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 705.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มขึ้น

ต าบลวะตะแบก และต าบล หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ได้ใชถ้นนเพื่อการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

หว้ยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถติ 2,820.00 ตาราเมตร ขนส่งผลผลิตทางการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

จงัหวัดชยัภมูไิด้ใชถ้นนในการ (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชยัภมูิ) เกษตร และการสัญจร ที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร พกิดั ไป-มา

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว N = 15.4269566666666  E = 101.4317211111111

ปลอดภยั N = 15.4294255555555  E = 101.4258522222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

29 กอ่สร้างลาดยางผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 1 3,000,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete สายทาง ต าบลบา้นเด่ือ และต าบล- ชนดิผิวทางถนนลูกรัง กว้าง ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

บา้นจมื่น หมู่ที่ 3 ต าบล- หนองขา่ อ าเภอเกษตร- 6.00-7.00 เมตร ยาว 933.00เมตร ต าบลบา้นเด่ือ และ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นเด่ือ - บา้นโจด หมู่ที่ 4 สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 2 ต าบลหนองขา่ อ าเภอ ทางการเกษตรของ

ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตร- ถนนในการสัญจรไป - มา ชนดิผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เกษตรสมบรูณ์ จงัหวัด ประชาชนมคีวามสะดวก

สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมูิ ได้สะดวก รวดเร็วและ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ รวดเร็ว และปลอดภยั

ปลอดภยั ด าเนนิการ สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 1 กอ่สร้างถนนลาดยาง ผิวปู ได้ใชถ้นนเพื่อการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลบา้นเด่ือ และต าบล- Asphaltic Concrete ขนส่งผลผลิตทางการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

หนองขา่ อ าเภอเกษตร- กม.1+583-กม.2+516 ผิวจราจรขนาด เกษตร และการสัญจร ที่ดีขึ้น

สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 933.00 เมตร ไป-มา

ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,598.00 ตารางเมตร

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ชว่งที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั Asphaltic Concrete กม.0+650-กม.0+750 ผิวจราจรขนาด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 500.00 ตารางเมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 

6,098.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชยัภมูิ)

พกิดั (ชว่งที่ 1 กม.1+583-กม.2+516)

N = 16.1520688888888  E = 101.8951699999999

N = 16.1537888888888  E = 101.8866999999999

พกิดั (ชว่งที่ 2 กม.0+650-กม.0+750)

N = 16.1508611111111  E = 101.9032700000000

N = 16.1514477777777  E = 101.9025866666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

30 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง 3,000,000   - - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ เทศบาลต าบลเกษตรสมบรูณ์ เสียหายกว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

การโดยวิธี Recycling และต าบลกดุเลาะ อ าเภอ- ด าเนนิการ เทศบาลต าบลเกษตร- 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง เทศบาลต าบลเกษตร- เกษตรสมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมูิ ถนนได้รับการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู สมบรูณ์ และต าบล- ทางการเกษตรของ

สมบรูณ์ (ทางหลวงแผ่นดิน ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา Asphaltic Concrete ด าเนนิการโดยวิธี Recycling กดุเลาะ อ าเภอเกษตร- ประชาชนมคีวามสะดวก

สายเกษตรสมบรูณ์-บา้นเปา้)- ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั กม.0+150-กม.1+190 ผิว จราจร สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั

บา้นแผ่นดินทอง หมู่ที่ 11 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร รวมไปถงึผู้สัญจรพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตร เทศบาลต าบลเกษตรสมบรูณ์ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ใกล้เคียง ได้ใชถ้นนเพื่อ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมูิ และต าบลกดุเลาะ อ าเภอ- หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,320.00 ตารางเมตร การขนส่งผลผลิตทาง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชยัภมูิ) การเกษตร และการ ที่ดีขึ้น

ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง พิกัด (กม.0+150-กม.1+190) สัญจร ไป-มา

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N = 16.2869433333333  E = 101.9505533333333

ได้รวดเร็วปลอดภยั N = 16.2937077777777  E = 101.9457355555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก ดําเนนิการ กอ่สร้างสะพาน - 3,758,000    -  - - ราษฎรในเขตอําเภอ- มสีะพานขา้มหว้ย กองชา่ง

เสริมเหล็ก ขา้มลําคันฉ ู ในการสัญจร ไป-มา  คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง จตุัรัสรวมไปถงึผู้ ที่มั่นคงและแขง็แรง

บา้นหว้ยยาง ม.9 ต.หนองโดน และการขนส่งสินค้า 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร ไมม่ี สัญจรพื้นที่ใกล้ และปลอดภยั ชว่ย

-บา้นสําโรงโคก ม.6 ต.กดุน้ําใส ผลผลิตทางการเกษตร ทางเขา้ พร้อมปอ้งกนัการกดัเซาะ เคียงได้รับความ ลดต้นทนุทาง

อ.จตุัรัส จ.ชยัภมูิ และเพื่อใหม้สีะพานขา้ม คอสะพาน สะดวกในการ การเกษตรและการ

ลําหว้ยที่มั่นคงแขง็แรง (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) สัญจรไป-มา และ ขนส่งสินค้าทางการ

และปลอดภยั พกิดั ขนส่งสินค้าทาง เกษตรและการ

N=15.5319211111111  E=101.8241177777777 การเกษตรไมน่อ้ย สัญจรไปมาของ

N=15.5318977777777  E=101.8237844444444 กว่าร้อยละ 80 ประชาชน

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

32 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง  - 4,900,000  -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาวรวม3,500.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุงถนนลาดยาง อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0109 การสัญจรไป-มา ได้สะดวก  ผิวป ูAsphaltic Concrete ดําเนนิการ จงัหวัดชยัภมู ิรวม ทางการเกษตรของ

บา้นหนองยายบตุร รวดเร็ว และปลอดภยั โดยวิธี Recycling กม.3+040 - กม.4+720   ไปถงึผู้สัญจร พื้นที่ ประชาชนมคีวามสะดวก

บา้นหนองดง (ตอนที่ 2) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,680.00 เมตร ใกล้เคียง ได้ใชถ้นน รวดเร็ว และปลอดภยั

อ.บําเหนจ็ณรงค์ จ.ชยัภมูิ อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพื่อการขนส่งผลผลิต เพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 13,440.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร และ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) การสัญจร ไป-มา ในการดํารงชวีิต ประจําวัน

ออกสู่ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว พกิดั กม.3+040 - กม.4+720
 ที่ดีขึ้น

ปลอดภยั N=15.4177633333333   E=101.7866999999999


N=15.4081277777777   E=101.7758277777777
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กว้าง  - 4,543,000    -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 6.00 - 8.00  เมตร ยาวรวม ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน 3,500.00 เมตร อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0092 การสัญจรไป-มา ได้สะดวก ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง จงัหวัดชยัภมู ิรวม ทางการเกษตรของ

บา้นโคกหนิต้ัง -บา้นโปร่งมชียั รวดเร็ว และปลอดภยั ถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic Concrete ไปถงึผู้สัญจร พื้นที่ ประชาชนมคีวามสะดวก

(ชว่งที่2) อ.บําเหนจ็ณรงค์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ใกล้เคียง ได้ใชถ้นน รวดเร็ว และปลอดภยั

จ.ชยัภมูิ อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด ชว่งที่ 1 กม.1+808 - กม.3+100 เพื่อการขนส่งผลผลิต เพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ทางการเกษตร และ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 1,292.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง การสัญจร ไป-มา ในการดํารงชวีิต ประจําวัน

ออกสู่ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ที่ดีขึ้น

ปลอดภยั หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 10,336.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.3+100 - กม.3+485

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,310.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 12,646.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.1+808 - กม.3+100

N=15.3856333333333   E=101.6197688888888


N=15.3756588888888   E=101.6184177777777

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.3+100 - กม.3+485

N=15.3756588888888   E=101.6184177777777

N=15.3725555555555   E=101.6184122222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที
่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง -     3,500,000   -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อําเภอเกษตรสมบรูณ์, อําเภอ- 8.00 เมตร ยาวรวม 8,725.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling
 หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมู ิ ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อําเภอเกษตรสมบรูณ์, 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0078 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt Concrete  อําเภอหนองบวัแดง ทางการเกษตรของ

บา้นนาสีดา - บา้นนาคานหกั ได้สะดวก รวดเร็ว ดําเนนิการโดยวิธี Recycling กม.6+845-กม.7+771 จงัหวัดชยัภมูิ ประชาชนมคีวามสะดวก 

(ตอนที2่)อําเภอเกษตรสมบรูณ์, และปลอดภยั  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 926.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภยั

อําเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ เพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอเกษตรสมบรูณ์, อําเภอ- หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย ถนนเพื่อการขนส่งผล 3. ประชาชนมคุีณภาพ

หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมู ิ กว่า 7,408.00 ตารางเมตร ผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชวีิตประจําวัน

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พกิดั กม.6+845-กม.7+771

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0464333333333

E=101.8681933333333

N=16.0398411111111

E=101.8723955555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง -     3,500,000   -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด- 8.00 เมตร ยาวรวม 7,950.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อําเภอหนองบวัแดง 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0064  ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt  จงัหวัดชยัภมูิ การเกษตรของประชาชน

บา้นโนนเหมา่ - และปลอดภยั Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้น มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นหนองหอยปงั (ตอนที2่) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กม.11+022-กม.11+944 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอหนองบวัแดง อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด- ยาว 922.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร เพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

จงัหวัดชยัภมูิ ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7,376.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร และ การดํารงชวีิตประจําวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) การสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พกิดั กม.11+022-กม.11+944

ปลอดภยั N=16.1185500000000

E=101.5468366666666

N=16.4444344444444

E=101.5432455555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิมถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร -     4,000,000   -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ  ยาวรวม 13,247.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป - ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อําเภอจตุัรัส 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0098 มาได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - และปลอดภยั Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นสระส่ีเหล่ียม (ตอนที2่) 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 1 กม.4+273 - กม.4+902 เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ยาว 629.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง เกษตร และการสัญจร การดํารงชวีิตประจําวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,032.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.6+450 - กม.6+857 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 407.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,256.00 ตารางเมตร 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,288.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.4+273 - กม.4+902

N=15.5306522222222

E=101.8683355555555

N=15.5257933333333 

E=101.8697600000000

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.6+450 - กม.6+857

N=15.5119700000000

E=101.8732344444444
N=15.5084411111111 

E=101.8726000000000

5-9/52



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

37 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง -     4,000,000   -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete อําเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13,020.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป - มา ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อําเภอเนนิสง่า 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง อบจ.2060 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นหนองฉมิ-บา้นรังงาม และปลอดภยั Concrete ดําเนนิการโดยวิธีRecycling ถงึผู้สัญจร พื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

(ตอนที่ 2) อําเภอเนนิสง่า 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่  เคียง ได้ใชถ้นนเพื่อ และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมู ิ ชว่งที่ 1 กม.1+930-กม.2+300 การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร การเกษตร และการ การดํารงชวีิตประจําวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ยาว 370.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง สัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,960.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.2+500-กม.3+160 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 660.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,280.00 ตารางเมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,240.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.1+930-กม.2+300

N=15.5472311111111 E=101.9518199999999

N=15.5443299999999 E=101.9530777777777

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.2+500 - กม.3+160

N=15.5425455555555 E=101.9531399999999

N=15.5366422222222 E=101.9537499999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

38 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง -     4,000,000   -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมูิ 8.00 เมตร ยาว 9,875.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อําเภอเทพสถติ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง อบจ.2046 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt  จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นสุขประเสริฐ - และปลอดภยั Concrete ดําเนนิการโดยวิธี ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นซับมงคล (ตอนที่ 2) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Recycling เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

อําเภอเทพสถติ  อําเภอเทพสถติ จงัหวัด- ชว่งที่ 1 กม.1+065–กม.1+600 ขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

จงัหวัดชยัภมูิ ชยัภมู ิ ได้ใชถ้นนในการขนส่ง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  เกษตร และการสัญจร การดํารงชวีิตประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ยาว 535.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ไป-มา

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ปลอดภยั หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  4,280.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.8+585–กม.9+115 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 530.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  4,240.00  ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,520.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่1 กม.1+065–กม.1+600

N=15.7366199999999 E=101.4685200000000

N=15.7408199999999 E=101.4664088888888

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.8+585–กม.9+115

N=15.7965722222222 E=101.4681611111111

N=15.8010644444444 E=101.4663077777777
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง -     4,000,000   -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ 8.00 เมตร ยาว 8,350.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อําเภอเทพสถติ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง อบจ.3041 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt  จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นหว้ยยายจิ๋ว - และปลอดภยั Concrete ดําเนนิการโดยวิธี ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นวังตาลาดสมบรูณ์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Recycling ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อ และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

(ตอนที2่) อําเภอเทพสถติ อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ ชว่งที่ 1 กม.1+158 - กม.2+100 การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร การเกษตร และการ ในการดํารงชวีิตประจําวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ยาว 942.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7,536.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.2+689-กม.2+811 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 122.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 976.00 ตารางเมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,512.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.1+158 - กม.2+100

N=15.4285688888888 E=101.5422188888888

N=15.4314855555555 E=101.5340799999999

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.2+689-กม.2+811 

N=15.4512188888888 E=101.5096988888888

N=15.4523055555555 E=101.5095277777777
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

40 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง -     4,000,000   -      -      - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 8.00 เมตร ยาวรวม 17,954.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0091 ในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป ทางการเกษตรของ

บา้นปะโค-บา้นโคกเพชร รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ดําเนนิการโดยวิธีRecycling ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวามสะดวก

(ตอนที่ 2) อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 1 กม.1+747 - กม.2+500 ใกล้เคียงได้ใชถ้นน รวดเร็ว และปลอดภยั

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร เพื่อการขนส่งผลผลิต เพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ใชถ้นน ยาว 753.00  เมตร ไหล่ทางกว้าง ทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ในการขนส่งผลผลิตทาง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป ในการดํารงชวีิตประจําวัน

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 6,024.00  ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั ชว่งที่ 2 กม.2+850-กม.3+145 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 295.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,360.00 ตารางเมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า  8,384.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.1+747 - กม.2+500

N=15.4946488888888 E=101.6710799999999

N=15.4949999999999 E=101.6642711111111

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.2+850 - กม.3+145 

N=15.4951299999999 E=101.6610733333333

N=15.4954311111111 E=101.6583499999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนน - 9,970,000   - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete  อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ระยะทางตลอดสาย 32,000.00 เมตร อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัด 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0035 ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ดําเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ทางการเกษตรของ

บา้นสระแต้-บา้นหนองผักหลอด 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนมคีวามสะดวก

อําเภอแกง้คร้อ อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนเพื่อการ รวดเร็ว และปลอดภยั

จงัหวัดชยัภมูิ ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ชว่งที่ 1 กม.6+590-กม.7+425 ผิวจราจร ขนส่งผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร เกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตลาดได้รวดเร็ว ปลอดภยั ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สัญจร ไป-มา ในการดํารงชวีิตประจําวัน

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 6,680.00 ตาราเมตร ที่ดีขึ้น

ชว่งที่ 2 กม.16+465-กม.18+800 ผิวจราจรขนาด

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,335.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

18,680.00 ตารางเมตร หรือ พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า

25,360.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชยัภมูิ)

พกิดั (ชว่งที่ 1 กม.6+590-กม.7+425)

N = 16.1972300000000  E = 102.2651288888888

N = 16.2034133333333  E = 102.2694600000000

พกิดั (ชว่งที่ 2 กม.16+465-กม.18+800)

N = 16.2587600000000  E = 102.2972155555555

N = 16.2766100000000  E = 102.3033922222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

42 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต 1. เพื่ออํานวยความสะดวก กอ่สร้างสะพานคอนกรีต - 1,105,000    -  - ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนในพื้นที่ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ขา้มลําหว้ยหวาย แกป่ระชาชนในพื้นที่ ตําบล เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ประชาชน ในเขตพื้นที่ ตําบลลุ่มลําช ีตําบล

(ทา่กกคร้อ) บา้นหนองโสมง บา้นเขว้า ตําบลลุ่มลําช ี (5+8+5) ไมม่ทีางเทา้ พร้อม ตําบลลุ่มลําช ีตําบล บา้นเขว้า อําเภอบา้นเขว้า

หมู่ที่ 8 ตําบลบา้นเขว้า อําเภอบา้นเขว้า และตําบล ปอ้งกนัการกดัเซาะคอสะพาน บา้นเขว้า อําเภอ และตําบลส้มปอ่ย อําเภอ

อําเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ ส้มปอ่ย อําเภอจตุัรัส จงัหวัด (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน บา้นเขว้า และตําบล จตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิมี

ชยัภมู ิในการสัญจรไป-มา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส้มปอ่ย อําเภอจตุัรัส สะพานขา้มหว้ยที่มั่นคง

และการขนส่งสินค้า ผลผลิต เลขที่ ท.3-03) จงัหวัดชยัภมู ิมสีะพาน แขง็แรงและปลอดภยั

ทางการเกษตร พกิดั ใชสั้ญจรไป-มา ที่ 2. ชว่ยลดต้นทนุทางการ

2. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ N=15.7207622222222   E=101.8677822222222 แขง็แรงมั่นคงและ เกษตร การขนส่งสินค้า

ตําบลบา้นเขว้า ตําบลลุ่มลําชี N=15.7208777777777   E=101.8679133333333 ปลอดภยั ทางการเกษตร และการ

อําเภอบา้นเขว้า และตําบล สัญจรไป-มา

ส้มปอ่ย อําเภอจตุัรัส จงัหวัด

ชยัภมู ิมสีะพานขา้มลําหว้ย

ที่มั่นคง แขง็แรง และปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

43 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 381,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวปู หวัทะเล และตําบลบา้นเพชร เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ในเขตพื้นที่ ตําบลหวัทะเล เพิ่มขึ้น

Asphaltic Concrete อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลบา้นเพชร 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นโนนสังข์ ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ผิวป ูAsphaltic Concrete กม.0+000 - อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 9 ตําบลหวัทะเล - ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว กม.0+460  ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

บา้นหนองกก หมู่ที่ 8 และปลอดภยั ยาว 460.00 เมตร หนา 0.03 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลบา้นเพชร 2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบล พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,840.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ หวัทะเล และตําบลบา้นเพชร ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมู ิ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ N=15.4370544444444 E=101.7243566666666

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.4336355555555 E=101.7255622222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

44 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 500,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นเพชร และตําบล เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นเพชร เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง โคกเริงรมย ์อําเภอบําเหนจ็ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลโคกเริงรมย์ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นหนองแวงศรีพฒันา ณรงค์ จงัหวัดชยัภมูิ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 20 ตําบลบา้นเพชร - ได้ใชถ้นนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึ ประชาชนมคีวาม

บา้นกดุตาลาด หมู่ที่ 2 ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลโคกเริงรมย ์ และปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมู ิ ตําบลบา้นเพชร และตําบล พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

โคกเริงรมย ์อําเภอบําเหนจ็- N=15.4251600000000 E=101.6840522222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

ณรงค์  จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ N=15.4242177777777 E=101.6795199999999

ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

45 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 404,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลในเมอืง และตําบล เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 386.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลในเมอืง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง รอบเมอืง อําเภอเมอืงชยัภมูิ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลรอบเมอืง 2. การคมนาคมขนส่ง

แยกถนนลาดยาง จงัหวัดชยัภมูิ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ทางการเกษตรของ

สาย ชย.ถ. 1-0132 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 386.00 เมตร  จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

(บา้นเมอืงนอ้ย - บา้นยาง ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

บา่) ตําบลในเมอืง - และปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

บา้นมอดินแดง(คุ้มอดุมสุข) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

หมู่ที่ 4 ตําบลรอบเมอืง ตําบลในเมอืง และตําบล พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

อําเภอเมอืงชยัภมูิ รอบเมอืง อําเภอเมอืงชยัภมูิ N=15.8279499999999 E=102.0212700000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=15.8258855555555 E=102.0186966666666

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม กม.0+365-กม.0+550 - 421,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลบา้นยาง และตําบล ถนนลูกรังเสียหาย กว้าง 5.00-6.00  เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นยาง เพิ่มขึ้น

บา้นเมอืงเกา่ หมู่ที่ 5 บา้นบวั อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ยาว 185.00 เมตร และตําบลบา้นบวั 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลบา้นยาง - บา้นเขวา จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ดําเนนิการ กม.0+365-กม.0+550 อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 5 ตําบลบา้นบวั การสัญจร ไป-มาได้สะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ รวดเร็ว และปลอดภยั ยาว 185.00 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลบา้นยาง และตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

บา้นบวั อําเภอเกษตรสมบรูณ์ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=16.2736244444444 E=101.9226711111111
ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว N=16.2720355555555 E=101.9220855555555

ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

47 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - 384,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นยาง และตําบล ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นยาง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง กดุเลาะ อําเภอเกษตรสมบรูณ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร และตําบลกดุเลาะ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นกําแพง หมู่ที่ 4 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ทางการเกษตรของ

ตําบลบา้นยาง - บา้นแผ่น สัญจร ไป-มาได้สะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิ รวมไปถงึ ประชาชนมคีวาม

ดินทอง หมู่ที่ 11 ตําบล รวดเร็ว และปลอดภยั ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

กดุเลาะ อําเภอเกษตรสมบรูณ์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ใชถ้นนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลบา้นยาง และตําบล ชว่งที่ 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

กดุเลาะ อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ยาว 325.00 เมตร หนา 0.03 เมตร สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชว่งที่ 2 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ยาว 145.00  เมตร หนา 0.03 เมตร

ปลอดภยั พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 580.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 1,880.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

ชว่งที่1

N=16.2824922222222 E=101.9394599999999

N=16.2842244444444 E=101.9399444444444

ชว่งที่ 2

N=16.2827377777777 E=101.9385544444444

N=16.2839044444444 E=101.9391655555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

48 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนคอนกรีต - 229,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นเปา้ และตําบล เสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นเปา้ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง หนองโพนงาม อําเภอเกษตร ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลหนองโพนงาม 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นเปา้ หมู่ที่ 8 ตําบล สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ทางการเกษตรของ

บา้นเปา้ - บา้นวังมว่ง ถนนในการสัญจร ไป-มาได้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึ ประชาชนมคีวาม

หมู่ที่ 5 ตําบลหนองโพนงาม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ใชถ้นนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลบา้นเปา้ และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

หนองโพนงาม อําเภอเกษตร พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

สมบรูณ์ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ N=16.3763711111111 E=101.9666977777777 ประจําวันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง N=16.3766888888888 E=101.9645900000000

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/70



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

49 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนคอนกรีต - 333,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ เสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 334.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอบําเหนจ็ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณรงค์ จงัหวัดชยัภมู ิ 2. การคมนาคมขนส่ง

ชย.ถ. 1-0092 บา้นโคก การสัญจร ไป-มาได้สะดวก ผิวป ูAsphaltic Concrete กม.0+000 - กม.0+334 รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

หนิต้ัง - บา้นโปร่งมชียั รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 334.00 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ประชาชนมคีวาม

อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,670.00 ตารางเมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ และการสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร พกิดั ในการดํารงชวีิต

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว N=15.4014200000000 E=101.6173444444444 ประจําวันที่ดีขึ้น

ปลอดภยั N=15.3983755555555 E=101.6177677777777

5-9/71



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ถนนลูกรังชํารุด - 479,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง  ตําบลเกาะมะนาว และ ตําบล เสียหาย ผิวจราจรกว้าง 4.50-5.00  เมตร ยาว 170.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

บา้นเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 บา้นชวน อําเภอบําเหนจ็ ดําเนนิการ กม.0+700-กม.0+870 ถนนคอนกรีต เกาะมะนาว และ ตําบล 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลเกาะมะนาว - ณรงค์ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บา้นชวน อําเภอบําเหนจ็ ทางการเกษตรของ

บา้นหนองตาไก ้หมู่ที่ 8 ในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก ยาว 170.00 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง ณรงค์ จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป ประชาชนมคีวาม

ตําบลบา้นชวน รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 850.00 ตารางเมตร ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลเกาะมะนาว และ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตําบลบา้นชวน อําเภอบําเหนจ็ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

ณรงค์ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ในการขนส่งผลผลิตทางการ N=15.5042400000000 E=101.6076844444444

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=15.5056755555555 E=101.6071455555555

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/72



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ถนนลูกรังเสียหาย - 357,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลวังทอง  อําเภอภกัดี ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 125.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลวังทอง  เพิ่มขึ้น

บา้นเนนิทราย หมู่ที่ 9 ชมุพล จงัหวัดชยัภมูิ ดําเนนิการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอภกัดีชมุพล 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลวังทอง - ทางหลวง ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 125.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิ รวมไปถงึผู้ ทางการเกษตรของ

225 (ชยัภมู ิ- นครสวรรค์) ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ประชาชนมคีวาม

อําเภอภกัดีชมุพล 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลวังทอง  อําเภอภกัดี ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตร และการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชมุพล จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ใช้ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง พกิดั ในการดํารงชวีิต

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=15.8043977777777 E=101.3894000000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.8052255555555 E=101.3901888888888

5-9/73



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

52 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 186,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara ตําบลวังทอง  อําเภอภกัดี เสียหาย กว้าง 5.00  เมตร ยาว 125.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลวังทอง  เพิ่มขึ้น

Asphalt Concrete ชมุพล จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอภกัดีชมุพล 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นเนนิทราย ถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวป ูPara Asphalt Concrete  ผิวจราจร จงัหวัดชยัภมู ิ รวมไปถงึผู้ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 9 ตําบลวังทอง - ได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 125.00 เมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ประชาชนมคีวาม

ทางหลวง 225 (ชยัภมู ิ- และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 625.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต สะดวก รวดเร็ว 

นครสวรรค์) อําเภอภกัดี 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตร และการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชมุพล จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลวังทอง  อําเภอภกัดี และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ชมุพล จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ใช้ พกิดั ในการดํารงชวีิต

ถนนในการขนส่งผลผลิต N=15.8119888888888 E=101.3958266666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=15.8146944444444 E=101.3969088888888

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/74



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

53 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 765,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นเพชรและตําบลโอโล เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นเพชร เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลโอโล อําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร ภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

ตําบลบา้นเพชร - ได้สะดวก รวดเร็ว และ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

บา้นโนนดินจี่ หมู่ที่ 4 ปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลโอโล อําเภอภเูขยีว 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลบา้นเพชรและตําบลโอโล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ พกิดั ในการดํารงชวีิต

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต N=16.3410522222222 E=102.2363933333333 ประจําวันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=16.3447700000000 E=102.2284288888888

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/75



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง ผิวจราจร - 445,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลนาเสียว และตําบลนาฝาย กว้าง 4.50-5.00  เมตร ความยาว 195.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลนาเสียว เพิ่มขึ้น

บา้นนาสีนวล หมู่ที่ 5 อําเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ ดําเนนิการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลนาฝาย อําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลนาเสียว - ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมู ิ ทางการเกษตรของ

บา้นตาดโตน หมู่ที่ 1 ได้สะดวก รวดเร็ว และ ความยาว 195.00 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

ตําบลนาฝาย ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมอืงชยัภมู ิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 780.00 ตารางเมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลนาเสียว และตําบลนาฝาย ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

อําเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=15.9378300000000 E=102.0478188888888

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.9392766666666 E=102.0475277777777

5-9/76



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

55 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนคอนกรีต - 1,832,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic อําเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ เสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,165.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมอืง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมู ิ 2. การคมนาคมขนส่ง

ชย.ถ. 1-0021 ได้สะดวก รวดเร็ว และ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บา้นไทรงาม - บา้นหนอง ปลอดภยั ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,165.00 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ประชาชนมคีวาม

แดงนอ้ย อําเภอเมอืงชยัภมูิ 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตรหนา 0.03 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวัด พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 9,320.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออก และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

สู่ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว พกิดั N=15.9097022222222 E=102.1271511111111 ประจําวันที่ดีขึ้น

ปลอดภยั N=15.9117133333333 E=102.1376699999999

5-9/77



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

56 ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนลูกรังชํารุด - 1,546,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

สายทาง บา้นชมุชนพฒันา ตําบลกดุชมุแสง อําเภอ เสียหาย กว้าง 8.00-9.00 เมตร ยาว 3,475.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลกดุชมุแสง เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 11 ตําบลกดุชมุแสง หนองบวัแดง และ ตําบล ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแนน่ อําเภอหนองบวัแดง และ 2. การคมนาคมขนส่ง

อําเภอหนองบวัแดง - บา้นเด่ือ อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ลงลูกรังบดอดัแนน่ ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ตําบลบา้นเด่ือ อําเภอ ทางการเกษตรของ

บา้นหนองบวันอ้ย หมู่ที่ 9 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ยาว 3,475.00 เมตร หนา 0.20 เมตร เกษตรสมบรูณ์ ประชาชนมคีวาม

ตําบลบา้นเด่ือ สัญจร ไป-มาได้สะดวก ปริมาตรดินไมน่อ้ยกว่า 5,699.00 ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ รวดเร็ว และปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น
จงัหวัดชยัภมูิ 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตําบลกดุชมุแสง อําเภอ พกิดั ทางการเกษตร และการ ในการดํารงชวีิต

หนองบวัแดงและ ตําบล N=16.0379933333333 E=101.8870099999999 สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น
บา้นเด่ือ อําเภอเกษตรสมบรูณ์ N=16.0624911111111 E=101.9038399999999
จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ทอ้งตลาดได้
รวดเร็ว ปลอดภยั 

5-9/78



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง ผิวจราจร - 499,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลโพนทอง และตําบล กว้าง 5.00-5.50  เมตร ความยาว 177.00 เมตร ในพื้นที่เขต ตําบลโพนทอง เพิ่มขึ้น

บา้นซับพระไวย ์หมู่ที่ 6 หว้ยบง อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ดําเนนิการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และตําบลหว้ยบง อําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลโพนทอง - บา้นหว้ย จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมู ิ ทางการเกษตรของ

บงเหนอื หมู่ที่ 2 ตําบล การสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ความยาว 177.00 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

หว้ยบง อําเภอเมอืงชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 885.00 ตารางเมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลโพนทอง และตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

หว้ยบง อําเภอเมอืงชยัภมูิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร N=15.8768566666666 E=102.1255655555555

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว N=15.8764077777777 E=102.1271366666666

ปลอดภยั

5-9/79



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

58 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ชนดิถนนคอนกรีต - 1,052,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ เสริมเหล็ก กว้าง5.00  เมตร ยาว 730.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภเูขยีว เพิ่มขึ้น

Asphalt Concrete ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0054 ได้สะดวก รวดเร็ว และ ผิวป ูPara Asphalt Concrete ผิวจราจร ขนาดกว้าง สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ทางการเกษตรของ

บา้นบวัพกัเกวียน - ปลอดภยั 5.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

บา้นโนนตุ่น อําเภอภเูขยีว 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,650.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร และการ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พกิดั ในการดํารงชวีิต

 ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.2894277777777 E=102.2583844444444 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.2954333333333 E=102.2609155555555

5-9/80



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

59 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ชนดิถนนคอนกรีต - 900,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara ตําบลหนองคอนไทย และตําบล เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 532.00 เมตร ในเขตพื้นที่ ตําบล เพิ่มขึ้น

Asphalt Concrete โคกสะอาด อําเภอภเูขยีว ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองคอนไทย และตําบล 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นหนองเบน จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ผิวป ูPara Asphalt Concrete  ผิวจราจร โคกสะอาด อําเภอภเูขยีว ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 5 ตําบล สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 532.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

หนองคอนไทย - และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,192.00 ตารางเมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

บา้นหนองไรไก ่หมู่ที่ 4 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลโคกสะอาด ตําบลหนองคอนไทย และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ โคกสะอาด อําเภอภเูขยีว พกิดั และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ใชถ้นนในการ N=16.4571011111111 E=102.1698011111111 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=16.4599855555555 E=102.1658888888888

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว 

ปลอดภยั

5-9/81



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

60 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนหนิคลุก-ลูกรัง - 944,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง ชมุชน เทศบาลเมอืงชยัภมู ิและตําบล ผิวจราจรกว้าง 5.50  เมตร ความยาว 337.00 เมตร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมอืง เพิ่มขึ้น

เมอืงนอ้ยใต้ เขตเทศบาล รอบเมอืง อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ดําเนนิการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชยัภมู ิและตําบลรอบเมอืง 2. การคมนาคมขนส่ง

เมอืงชยัภมู ิ- บา้นกกบก จงัหวัดชยัภมูไิด้ใชถ้นนในการ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 337.00 เมตร อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 3 ตําบลรอบเมอืง สัญจร ไป-มาได้สะดวก ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

อําเภอเมอืงชยัภมู ิ รวดเร็ว และปลอดภยั กว้างขา้งละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 1,685.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เทศบาลเมอืงชยัภมู ิและตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

รอบเมอืง อําเภอเมอืงชยัภมู ิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=15.8273422222222 E=102.0329733333333

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว N=15.8278466666666 E=102.0358488888888

ปลอดภยั

5-9/82



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

61 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ชนดิถนนคอนกรีต - 926,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara ตําบลธาตุทอง อําเภอภเูขยีว เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 638.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลธาตุทอง เพิ่มขึ้น

Asphalt Concrete และตําบลหนองขาม อําเภอ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอภเูขยีว และตําบล 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นธาตุ หมู่ที่ 1 แกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ผิวป ูPara Asphalt Concrete  ผิวจราจร หนองขาม อําเภอแกง้คร้อ ทางการเกษตรของ

ตําบลธาตุทอง อําเภอ ถนนในการสัญจร ไป-มาได้ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 638.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

ภเูขยีว - บา้นหนิกองใต้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,190.00 ตารางเมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 7 ตําบลหนองขาม 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอแกง้คร้อ ตําบลธาตุทอง อําเภอภเูขยีว และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ และตําบลหนองขาม อําเภอ พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

แกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ N=16.1954444444444 E=102.1788888888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง N=16.1908888888888 E=102.1824444444444

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/83



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

62 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนลาดยาง - 5,165,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูPara Asphalt อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภเูขยีว เพิ่มขึ้น

Concrete ดําเนนิการโดย ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ 2. การคมนาคมขนส่ง

วิธี Recycling สายทาง ได้สะดวก รวดเร็ว และ ผิวป ูPara Asphalt Concrete สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ทางการเกษตรของ

ชย.ถ. 1-0035 ปลอดภยั ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ผิวจราจร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

บา้นสระแต้ - บา้นหนอง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร ทางการเกษตร และการ สะดวก รวดเร็ว 

ผักหลอด อําเภอภเูขยีว อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,960.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 10,750.00 ตารางเมตร ในการดํารงชวีิต

ได้รวดเร็วปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ประจําวันที่ดีขึ้น

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

N=16.3281422222222 E=102.3014811111111

N=16.3181111111111 E=102.3025555555555

5-9/84



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

63 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีต  - 2,249,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลถ้ําวัวแดง และตําบล เสริมเหล็กเสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลถ้ําวัวแดง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ทา่ใหญ ่อําเภอหนองบวัแดง ลักษณะสายทางเดิมชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีต และตําบลทา่ใหญ ่ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโนนเตาไห หมู่ที่ 3 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ เสริมเหล็กเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร อําเภอหนองบวัแดง ทางการเกษตรของ

ตําบลถ้ําวัวแดง - บา้นโนน สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

ศิลา หมู่ที่ 8 ตําบลทา่ใหญ ่ และปลอดภยั เสริมเหล็กผิวป ูAsphaltic Concrete ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลถ้ําวัวแดง และตําบล ยาว 550.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ
ทา่ใหญ ่อําเภอหนองบวัแดง  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต
จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ชว่งที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนส่งผลผลิตทางการ ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 
เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร
ได้รวดเร็ว ปลอดภยั หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 10,750.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

5-9/85



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.0172022222222 E=101.5664044444444

ชว่งที่ 1 N=16.0123299999999 E=101.5672588888888

ชว่งที่ 2 N=16.0119055555555 E=101.5643766666666

ชว่งที่ 2 N=16.0105722222222 E=101.5722022222222

5-9/86



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย  - 2,680,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลผักปงั และตําบลโอโล กว้าง 5.30-6.00  เมตร ยาว 960.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลผักปงั เพิ่มขึ้น

บา้นแข ้หมู่ที่ 5 ตําบล อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ ดําเนนิการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลโอโล อําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

ผักปงั - บา้นโนนดินจี่ ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 960.00 เมตร ภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 5 ตําบลโอโล ได้สะดวก รวดเร็ว และ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลผักปงั และตําบลโอโล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ พกิดั ในการดํารงชวีิต

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต N=16.3490566666666 E=102.1564322222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=16.3540177777777 E=102.1622833333333

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/87



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

65 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีต  - 2,004,000      -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลถ้ําวัวแดง และตําบล เสริมเหล็กเสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลถ้ําวัวแดง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง วังชมภอูําเภอหนองบวัแดง ลักษณะสายทางเดิมชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีต และตําบลวังชมภ ู 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโนนลาน หมู่ที่ 4 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ เสริมเหล็กเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,225.00 เมตร อําเภอหนองบวัแดง ทางการเกษตรของ

ตําบลถ้ําวัวแดง - สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึ ประชาชนมคีวาม

บา้นหลักแดน หมู่ที่ 9 รวดเร็ว และปลอดภยั เหล็กผิวป ูAsphaltic Concrete ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลวังชมภ ูอําเภอ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลถ้ําวัวแดง และตําบล ยาว 940.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

วังชมภ ูอําเภอหนองบวัแดง  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,700.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ชว่งที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาว 1,225.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,900.00 ตารางเมตร

 ปลอดภยั หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

5-9/88



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.0277311111111 E=101.5431655555555

ชว่งที่ 1 N=16.0359799999999 E=101.5450166666666

ชว่งที่ 2 N=16.0277833333333 E=101.5444070000000

ชว่งที่ 2 N=16.0315966666666 E=101.5413033333333

5-9/89



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

66 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 1 ชนดิถนน - 1,425,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลกดุชมุแสง และตําบล คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลกดุชมุแสง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง หนองบวัแดง อําเภอ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 2  ชนดิถนนคอนกรีต และตําบลหนองบวัแดง 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นนาอดุม หมู่ที่ 12 หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมูิ เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร อําเภอหนองบวัแดง ทางการเกษตรของ

ตําบลกดุชมุแสง - ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

บา้นหนองไฮใต้ หมู่ที่ 8 ได้สะดวก รวดเร็ว และ เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic Concrete ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหนองบวัแดง ปลอดภยั ชว่งที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น
อําเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ยาว 410.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ
จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลกดุชมุแสง และตําบล พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,050.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

หนองบวัแดง อําเภอ ชว่งที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น
หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมูิ หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร
ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 7,050.00 ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

5-9/90



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.0287555555555 E=101.8443677777777

ชว่งที่ 1 N=16.0281044444444 E=101.8404755555555

ชว่งที่ 2 N=16.0287444444444 E=101.8362644444444

ชว่งที่ 2 N=16.0298511111111 E=101.8270511111111

5-9/91



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

67 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย - 1,019,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลสระโพนทอง และตําบล กว้าง 5.50-6.50  เมตร ยาว 363.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลสระโพน เพิ่มขึ้น

บา้นสระโพนทอง หมู่ที่ 4 บา้นหนั อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ดําเนนิการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอง และตําบลบา้นหนั 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลสระโพนทอง - จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ทางการเกษตรของ

บา้นนกเอี้ยงเกา่ หมู่ที่ 6 สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

ตําบลบา้นหนั และปลอดภยั กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลสระโพนทอง และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

บา้นหนั อําเภอเกษตรสมบรูณ์ พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=16.2542477777777 E=101.9628955555555 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=16.2532011111111 E=101.9660233333333

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว 

ปลอดภยั

5-9/92



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

68 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 497,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลโนนสําราญ และตําบล เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลโนน เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง หนองไผ่ อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สําราญ และตําบลหนองไผ่ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโนน หมู่ที่ 1 ตําบล จงัหวัดชยัภมูไิด้ใชถ้นนในการ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจรขนาด อําเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวัด ทางการเกษตรของ

โนนสําราญ - บา้นหนองไผ่ สัญจร ไป-มา ได้สะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่สัญจร ประชาชนมคีวาม

หมู่ที่ 4 ตําบลหนองไผ่ รวดเร็ว และปลอดภยั พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,350.00 ตารางเมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมอืงชยัภมู ิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลโนนสําราญ และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ การเกษตร และการสัญจร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

หนองไผ่ อําเภอเมอืงชยัภมู ิ พกิดั ไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน N=15.6717633333333 E=102.0646044444444 ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนส่งผลผลิตทางการ N=15.6751544444444 E=102.0670933333333

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/93



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

69 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 497,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลรังงาม อําเภอเนนิสง่า เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 478.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลรังงาม เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง และตําบลหนองบวัใหญ ่ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอเนนิสง่า และตําบล 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นหว้ยยาง หมู่ที่ 9 อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร หนองบวัใหญ ่อําเภอจตุัรัส ทางการเกษตรของ

ตําบลรังงาม อําเภอ ได้ใชถ้นนในการ สัญจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 478.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

เนนิสง่า - บา้นหนองไผ่ล้อม ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,390.00 ตารางเมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 5 ตําบลหนองบวัใหญ่  และปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตําบลรังงาม อําเภอเนนิสง่า พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

และตําบลหนองบวัใหญ ่ N=15.5029255555555 E=101.9516266666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ N=15.5034933333333 E=101.9472188888888

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/94



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม กม.1+175 - กม.1+375 - 464,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete อาํเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภกัดี เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ชมุพล จงัหวัดชยัภมู ิ 2. การคมนาคมขนส่ง

Recycling สายทาง ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวป ูAsphaltic Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling   รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

ชย.ถ. 1-0130 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กม.1+175 - กม.1+375 ผิวจราจร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ประชาชนมคีวาม

บา้นนาทุ่งใหญ ่- อาํเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

บา้นซับชมภ ู ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอภกัดีชมุพล ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด  ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ ได้รวดเร็ว ปลอดภยั และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.8112388888888 E=101.4013011111111

N=15.8096144444444 E=101.4001211111111

5-9/95



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

71 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 500,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นค่าย อําเภอเมอืง เสริมเหล็ก เสียหายกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นค่าย เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชยัภมู ิและตําบลกะฮาด  ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอเมอืงชยัภมู ิและ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นค่ายหมื่นแผ้ว หมู่ที่ 1 อําเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมู ิ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร ตําบลกะฮาด อําเภอ ทางการเกษตรของ

ตําบลบา้นค่าย อําเภอ ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร เนนิสง่า จงัหวัดชยัภมู ิ ประชาชนมคีวาม

เมอืงชยัภมู ิ- บา้นไร่ลําช ี ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 3 ตําบลกะฮาด 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอเนนิสง่า ตําบลบา้นค่าย อําเภอเมอืง และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ ชยัภมู ิและตําบลกะฮาด  พกิดั และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

อําเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมู ิ N=15.6885511111111 E=102.0054855555555 ประจําวันที่ดีขึ้น

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต N=5.68963888888888 E=102.0018666666666

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/96



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

72 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 478,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นขาม และตําบล เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 473.00 เมตร ในเขตพื้นที่ ตําบลบา้นขาม เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง หนองโดน อําเภอจตุัรัส จงัหวัด ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลหนองโดน 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโนนคร้อใต้ หมู่ที่ 12 ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

ตําบลบา้นขาม - ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 473.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

บา้นร้านหญา้ใหม ่หมู่ที่ 8 และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,365.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหนองโดน 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลบา้นขาม และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

หนองโดน อําเภอจตุัรัส จงัหวัด พกิดั ในการดํารงชวีิต

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง N=15.5199244444444 E=101.7741400000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ N=15.5220577777777 E=101.7714622222222

5-9/97



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

73 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ชนดิถนนคอนกรีต - 366,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลหนองโดน และตําบล เสริมเหล็ก กว้าง5.00  เมตร ยาว 360.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองโดน เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง กดุน้ําใส อําเภอจตุัรัส จงัหวัด ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลกดุน้ําใส 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นยางเครือ หมู่ที่ 6 ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ ทางการเกษตรของ

ตําบลหนองโดน - ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

บา้นร่วมมติร หมู่ที่ 8 และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลกดุน้ําใส อําเภอจตุัรัส 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลหนองโดน และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

กดุน้ําใส อําเภอจตุัรัส จงัหวัด พกิดั ในการดํารงชวีิต

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง N=15.5356466666666 E=101.8073922222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ N=15.5370488888888 E=101.8043888888888

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/98



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

74 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 1 ชนดิถนน - 963,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ตําบลหนองบวัใหญ ่อําเภอ ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี จตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ยาว 140.00 เมตร หนองบวัใหญ ่อําเภอจตุัรัส 2. การคมนาคมขนส่ง

Recycling สายทาง ถนนในการสัญจร ไป-มาได้ ลักษณะสายทางเดิม จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ทางการเกษตรของ

บา้นหนองบวัใหญ ่หมู่ที่ 1 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั  ชว่งที่ 2 ชนดิถนนลาดยาง ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ ประชาชนมคีวาม

ตําบลหนองบวัใหญ ่- 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง สะดวก รวดเร็ว 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ตําบลหนองบวัใหญ ่อําเภอ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

201 (ชยัภมู ิ- สีค้ิว) อําเภอ จตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ผิวป ูAsphaltic Concrete และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ในการดํารงชวีิต

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ชว่งที่ 1 กม.0+000 - กม.0+140 ประจําวันที่ดีขึ้น
ได้รวดเร็ว ปลอดภยั  ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 140.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 840.00 ตารางเมตร
ชว่งที่ 2 กม.0+305 - กม.0+505 
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

 พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=15.5731833333333 E=101.8631222222222

ชว่งที่ 1 N=15.5719611111111 E=101.8633144444444

ชว่งที่ 2 N=15.5705177777777 E=101.8637733333333

ชว่งที่ 1 N=15.5697199999999 E=101.8631699999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

75 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 1 ชนดิถนน - 1,339,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara ตําบลหนองบวัใหญ ่และตําบล คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 293.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนอง เพิ่มขึ้น

Asphalt Concreteและ บา้นกอก อําเภอจตุัรัส จงัหวัด ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 2 ชนดิถนนลาดยาง บวัใหญ ่และตําบลบา้นกอก 2. การคมนาคมขนส่ง

ปรับปรุงถนนลาดยาง ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ ทางการเกษตรของ

ผิวป ูPara Asphalt ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

Concrete ดําเนนิการ และปลอดภยั ผิวป ูPara Asphalt Concrete  และปรับปรุง ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

โดยวิธี Recycling สายทาง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt Concrete ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

บา้นหนองบวัรอง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองบวัใหญ ่และตําบล ดําเนนิการโดยวิธี Recycling และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตําบลหนองบวัใหญ ่- บา้นกอก อําเภอจตุัรัส จงัหวัด ชว่งที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการดํารงชวีิต

บา้นสําโรงทุ่ง หมู่ที่ 8 ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ผิวป ูPara Asphalt Concrete ประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลบา้นกอก อําเภอจตุัรัส ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 293.00 เมตร

จงัหวัดชยัภมูิ ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,465.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูPara 

Asphalt Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling 

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 

5-9/101



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 2,785.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=15.5814811111111 E=101.8701300000000

ชว่งที่ 1 N=15.5839911111111 E=101.8695788888888

ชว่งที่ 2 N=15.5839911111111 E=101.8695788888888

ชว่งที่ 1 N=15.5855544444444 E=101.8684500000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

76 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 373,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลหนองฉมิ และตําบล เสริมเหล็ก กว้าง4.00  เมตร ยาว 442.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองฉมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ตาเนนิ อําเภอเนนิสง่า ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลตาเนนิ อําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นหนองบวัแดง หมู่ที่ 12 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร เนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

ตําบลหนองฉมิ - สัญจร ไป-มาได้สะดวก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 442.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

บา้นตาเนนิ หมู่ที่ 1 รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,768.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลตาเนนิ อําเภอเนนิสง่า 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลหนองฉมิ และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตาเนนิ อําเภอเนนิสง่า พกิดั ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=15.5625255555555 E=101.9999011111111 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=15.5594422222222 E=101.9986633333333

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว

ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

77 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 494,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลหนองฉมิ และตําบล เสียหาย กว้าง5.00  เมตร ยาว 478.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองฉมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง รังงาม อําเภอเนนิสง่า  ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลรังงาม อําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นหนองฉมิ หมู่ที่ 3 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร เนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

ตําบลหนองฉมิ - เชื่อมเขต การสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 478.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

ตําบลรังงาม อําเภอเนนิสง่า รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,390.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลหนองฉมิ และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ เกษตร และการสัญจร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

รังงาม อําเภอเนนิสง่า  พกิดั ไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน N=15.5630733333333 E=101.9492644444444 ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนส่งผลผลิตทางการ N=15.5592522222222 E=101.9484688888888

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/104



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

78 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ชนดิถนนคอนกรีต - 1,157,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara ตําบลบา้นดอน และตําบล เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 991.00 เมตร ในเขตพื้นที่ ตําบลบา้นดอน เพิ่มขึ้น

Asphalt Concrete กวางโจน อําเภอภเูขยีว  ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ตําบลกวางโจน 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นฉนวน หมู่ที่ 2 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ผิวป ูPara Asphalt Concrete  ผิวจราจร อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

ตําบลบา้นดอน - การสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 991.00 เมตร  รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

บา้นใหมเ่ทพประทาน รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,964.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 16 ตําบลกวางโจน 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่  ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลบา้นดอน และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

กวางโจน อําเภอภเูขยีว พกิดั ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=16.3010000000000 E=102.2649999999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=16.2971311111111 E=102.2720922222222

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว 

ปลอดภยั

5-9/105



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

79 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง - 1,171,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูPara Asphalt ตําบลหนองขาม อําเภอ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองขาม เพิ่มขึ้น

Concrete ดําเนนิการ แกง้คร้อ และตําบลธาตุทอง ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง อําเภอแกง้คร้อ และตําบล 2. การคมนาคมขนส่ง

โดยวิธี Recycling สายทาง  อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ ผิวป ูPara Asphalt Concrete ธาตุทอง อําเภอภเูขยีว ทางการเกษตรของ

บา้นโนนง้ิว หมู่ที่ 1 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ผิวจราจร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

ตําบลหนองขาม ได้สะดวก รวดเร็ว และ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอแกง้คร้อ - บา้นธาตุ ปลอดภยั หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 1 ตําบลธาตุทอง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลหนองขาม อําเภอ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

แกง้คร้อ และตําบลธาตุทอง  พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ N=16.1709322222222 E=102.1637000000000

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต N=16.1725855555555 E=102.1662822222222

ทางการเกษตรออกสู่

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/106



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

80 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนลาดยาง - 2,856,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูPara Asphalt อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด กว้าง 8.00 เมตร ยาว600.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอหนอง เพิ่มขึ้น

Concrete ดําเนนิการ ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง บวัแดง จงัหวัดชยัภมู ิ 2. การคมนาคมขนส่ง

โดยวิธี Recycling สายทาง ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ผิวป ูPara Asphalt Concrete รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

ชย.ถ.1-0061 บา้นหนอง และปลอดภยั ดําเนนิการโดยวิธี Recycling กม.26+947 - กม.27+547 ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ประชาชนมคีวาม

บวัแดง - บา้นโหล่น 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบวัแดง อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ในการดํารงชวีิต

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ประจําวันที่ดีขึ้น

พกิดั

N=16.1959811111111 E=101.5959677777777

N=16.2012933333333 E=101.5971044444444

5-9/107



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

81 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 1 ถนนลูกรัง - 1,779,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลบา้นเล่า และตําบล ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 196.00 เมตร ในเขตพื้นที่ ตําบลบา้นเล่า เพิ่มขึ้น

แยกทางหลวงแผ่นดิน 201 โพนทอง อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ลักษณะสายทางเดิม ชว่งที่ 2 ถนนลูกรัง และตําบลโพนทอง 2. การคมนาคมขนส่ง

(ชยัภมูิ-ชมุแพ) - จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ทางการเกษตรของ

บา้นซับพระไวย ์หมู่ที่ 6 การสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ดําเนนิการ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

ตําบลโพนทอง อําเภอ รวดเร็ว และปลอดภยั ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

เมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่  หนา 0.15 เมตร ความยาว 196.00 เมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลบา้นเล่า และตําบล ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

โพนทอง อําเภอเมอืงชยัภมู ิ  กว้างขา้งละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 686.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนส่งผลผลิตทางการ หนา 0.15 เมตร ความยาว 500.00 เมตร 

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั กว้างขา้งละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 3,186.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=15.8798855555555 E=102.0981499999999

ชว่งที่ 1 N=15.8786388888888 E=102.0992988888888

ชว่งที่ 2 N=15.8786388888888 E=102.0992988888888

ชว่งที่ 1 N=15.8762044444444 E=102.1028522222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

82 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนลูกรังชํารุด - 3,638,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

สายทาง บา้นโนนง้ิว ตําบลหนองขาม อําเภอ  เสียหายกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองขาม เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองขาม แกง้คร้อและตําบลธาตุทอง  ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนหนิคลุกบดอดัแนน่ อําเภอแกง้คร้อ  และตําบล 2. การคมนาคมขนส่ง

อําเภอแกง้คร้อ - อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ ลงหนิคลุกบดอดัแนน่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ธาตุทอง อําเภอภเูขยีว ทางการเกษตรของ

บา้นธาตุทอง หมู่ที่ 9 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ยาว 6,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

ตําบลธาตุทอง ได้สะดวก รวดเร็ว และ ปริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 5,040 ลูกบาศกเ์มตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตําบลหนองขาม อําเภอ  พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

แกง้คร้อ และตําบลธาตุทอง  N=16.1709444444444 E=102.1587200000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ N=16.1979099999999 E=102.1737700000000

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

83 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะทางสายเดิม กม.8+630 - กม.9+900 - 3,000,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ถนนลาดยางเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ในเขตพื้นที่ อําเภอแกง้คร้อ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการ โดยวิธี Recycling  ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ความยาวรวม 1,270.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0103  ได้สะดวก รวดเร็ว และ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวป ูPara สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ทางการเกษตรของ

บา้นหนองคัน - บา้นโคกกงุ ปลอดภยั Asphalt Concrete ดําเนนิการ โดยวิธี Recycling ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กม.8+630 - กม.9+376 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ทางการเกษตร และการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ยาว 746.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

 ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,968.00  ตารางเมตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด  ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ในการดํารงชวีิต

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ประจําวันที่ดีขึ้น

พกิดั

N=16.1612677777777 E=102.1636388888888

N=16.1546466666666 E=102.1635766666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

84 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง - 8,007,000  -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete ตําบลหนองไผ่ อําเภอแกง้คร้อ เสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 5,290.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองไผ่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการ โดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูPara อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นหนองแก หมู่ที่ 4 สัญจรไป-มา ได้สะดวก Asphalt Concrete  ดําเนนิการโดยวิธี Recycling รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

ตําบลหนองไผ่ - เชื่อมถนน รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ประชาชนมคีวาม

ชย.ถ. 1-0003 (แยกทางหลวง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

2389 - บา้นซํามลูนาค) ตําบลหนองไผ่ อําเภอแกง้คร้อ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ใชถ้นนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

การขนส่งผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.1645199999999 E=102.2490377777777

N=16.1559022222222 E=102.2626766666666

5-9/112



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

85 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 477,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นเพชร และเทศบาล เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นเพชร เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ตําบลบา้นเพชร อําเภอภเูขยีว ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเทศบาลตําบลบา้นเพชร 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโปร่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 จงัหวัดชยัภมูิ ผิวป ูAsphaltic Concrete  ผิวจราจร อําเภอภเูขยีว ทางการเกษตรของ

ตําบลบา้นเพชร - บา้นเมอืงคง ได้ใชถ้นนในการสัญจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร  จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

หมู่ที่ 2 เทศบาลตําบล ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

บา้นเพชร อําเภอภเูขยีว และปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ตําบลบา้นเพชร และเทศบาล พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

ตําบลบา้นเพชร อําเภอภเูขยีว N=16.3627866666666 E=102.2764344444444 ประจําวันที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=16.3594977777777 E=102.2771266666666

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก

สู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/113



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

86 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 319,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลสามสวน อําเภอบา้นแทน่ เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 396.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลสามสวน เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง และตําบลบา้นเพชร อําเภอ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอบา้นแทน่ และ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นหนองโดน หมู่ที่ 10 ภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ตําบลบา้นเพชร อําเภอภเูขยีว ทางการเกษตรของ

ตําบลสามสวน ถนนในการสัญจร ไป-มา ได้ ยาว 396.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

อําเภอบา้นแทน่ - บา้นเมอืงคง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 1,584.00  ตารางเมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 2 ตําบลบา้นเพชร 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลสามสวน อําเภอบา้นแทน่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

และตําบลบา้นเพชร อําเภอ พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

ภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ N=16.3741033333333 E=102.2881600000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง N=16.3718333333333 E=102.2892422222222

การเกษตร ออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/114



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

87 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวแคปซีล - 229,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภเูขยีว เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1 - 0135 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic จงัหวัดชยัภมู ิ รวมไปถงึ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นหนองขาม - บา้นโนนดินจี่ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทางการเกษตรของ

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ยาว 106.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ประชาชนมคีวาม

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ 636.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ และการสัญจร ไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั พกิดั ในการดํารงชวีิต

N=16.3622933333333 E=102.2391088888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.3639833333333 E=102.2385222222222

5-9/115



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

88 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย - 1,615,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ความยาวรวม 888.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภเูขยีว เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1 - 0046 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic จงัหวัดชยัภมู ิ รวมไปถงึ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นบวัพกัเกวียน - บา้นเพชร ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทางการเกษตรของ

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 1 กม.6+200 - กม.6+480 ผิวจราจร ขนาด ใชถ้นนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ ทางการเกษตร และการ สะดวก รวดเร็ว 

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ชว่งที่ 2 กม.6+480 - กม.6+735 ผิวจราจร ขนาด 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั กว้าง 6.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชวีิต

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,530.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ชว่งที่ 3 กม.6+735 - กม.7+088 ผิวจราจร ขนาด

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง

ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

 2,824.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า

6,594.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.3223366666666 E=102.2688544444444

          N=16.3240500000000 E=102.2707122222222

ชว่งที่ 2 N=16.3240500000000 E=102.2707122222222

          N=16.3263544444444 E=102.2710766666666

ชว่งที่ 3 N=16.3263544444444 E=102.2710766666666

          N=16.3289699999999 E=102.2720688888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

89 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย - 1,585,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูPara Asphalt Concrete อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภเูขยีว เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูPara จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0047 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั Asphalt Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling  สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ทางการเกษตรของ

บา้นหนองตาไก ้- บา้นโอโล 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจรขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการ สะดวก รวดเร็ว 

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ สัญจร ไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ทางการเกษตร ออกสู่ทอ้งตลาด และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั พกิดั ในการดํารงชวีิต

N=16.3588301111111 E=102.1757500000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.3633199999999 E=102.1771055555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

90 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ชนดิถนนคอนกรีต - 380,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  ผิวป ูAsphaltic ตําบลวะตะแบก และ ตําบล เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบล เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง หว้ยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู วะตะแบก และ ตําบล 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นซับหม ีหมู่ที่ 6 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หว้ยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถติ ทางการเกษตรของ

ตําบลวะตะแบก - ในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก ยาว 475.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป ประชาชนมคีวาม

บา้นยางเต้ีย หมู่ที่ 7 รวดเร็ว และปลอดภยั 1,900.00 ตารางเมตร ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหว้ยยายจิ๋ว 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอเทพสถติ ตําบลวะตะแบก และ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลหว้ยยาจิ๋ว อําเภอเทพสถติ พกิดั และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน N=15.4254055555555 E=101.4351433333333 ประจําวันที่ดีขึ้น

ในการขนส่งผลผลิตทางการ N=15.4272555555555 E=101.4312033333333

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

91 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ชนดิถนนลาดยาง - 926,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic บําเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0089 การสัญจรไป-มา ได้สะดวก Concrete  ดําเนนิการโดย Recycling กม.0+800 - จงัหวัดชยัภมู ิ รวมไปถงึผู้ ทางการเกษตรของ

แยกทางหลวง 205 - รวดเร็วและปลอดภยั  กม.1+050 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ประชาชนมคีวาม

บา้นหนองอหีล่อ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ยาว 250.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร และการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ใชถ้นนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

การขนส่งผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

เกษตรออกสู่ตลาด ได้รวดเร็ว พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

ปลอดภยั N=15.4746011111111 E=101.7375544444444

N=15.4768711111111 E=101.7375599999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

92 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ถนนลาดยางเสียหาย - 1,854,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete ตําบลหนองบวัแดง และตําบล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองบวั เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling หนองแวง อําเภอหนองบวัแดง ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt แดง และตําบลหนองแวง 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทางบา้นลาดเหนอื หมู่ที่ 4 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling  ผิวจราจร อําเภอหนองบวัแดง ทางการเกษตรของ

ตําบลหนองบวัแดง - สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิ รวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

บา้นหนองปล้อง หมู่ที่ 2 รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหนองแวง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อําเภอหนองบวัแดง ตําบลหนองบวัแดง และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ หนองแวง อําเภอหนองบวัแดง พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=16.1134566666666 E=101.8054377777777 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=16.1174255555555 E=101.8025011111111

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว 

ปลอดภยั

5-9/121



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

93 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย - 2,167,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11,000.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอหนองบวั เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูPara แดงจงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0063 ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว และ Para Asphalt Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทางการเกษตรของ

แยกทางหลวง 2059 - ปลอดภยั ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

บา้นหนองสําราญ 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบวัแดง อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พกิดั ในการดํารงชวีิต

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0790066666666 E=101.7612622222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.0789488888888 E=101.7547899999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

94 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย - 2,074,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด กว้าง 6.00  เมตร ความยาว 2,550.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอหนองบวั เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ดําเนนิการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูPara แดง จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0065 ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว  Asphalt Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง ทางการเกษตรของ

บา้นนาเจริญ - บา้นหว้ยกุ่ม และปลอดภยั ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 665.00 เมตร ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ประชาชนมคีวาม

อําเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,990.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตรและ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ การสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พกิดั ในการดํารงชวีิต

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.1447655555555 E=101.6807900000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.1398444444444 E=101.6780266666666

5-9/123



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

95 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย - 1,200,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete อําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวัด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูPara เกษตรสมบรูณ์ จงัหวัด 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0115 ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว และ Asphalt Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่สัญจร ทางการเกษตรของ

บา้นหญา้นาง - บา้นวังมว่ง ปลอดภยั ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน ประชาชนมคีวาม

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตรหนา 0.04 เมตร เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวัด พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร การเกษตร และการสัญจร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.4027177777777 E=101.9593933333333

N=16.4042877777777 E=101.9571055555555

5-9/124



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

96 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - 496,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นยาง และตําบล ชว่งที่ 1 กม.0+540 - กม.0+740 ถนนคอนกรีต ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นยาง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง โนนทอง อําเภอเกษตรสมบรูณ์ เสริมเหล็กเสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร และตําบลโนนทอง 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นทา่เด่ือ หมู่ที่ 9 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ชว่งที่ 2 กม.0+740 - กม.1+110 ถนนคอนกรีต อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ทางการเกษตรของ

ตําบลบา้นยาง - บา้นโนนทอง สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็กเสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทอง และปลอดภยั ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวป ูAsphaltic Concrete ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลบา้นยาง และตําบล ชว่งที่ 1 กม.0+540 - กม.0+740 ผิวจราจร ขนาด ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

โนนทอง อําเภอเกษตรสมบรูณ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.03 เมตร สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ในการขนส่งผลผลิตทางการ ชว่งที่ 2 กม.0+740 - กม.1+110 ผิวจราจร ขนาด

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาดได้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

รวดเร็ว ปลอดภยั พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร 

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.2991555555555 E=101.8822500000000

          N=16.2997111111111 E=101.8804811111111

ชว่งที่ 2 N=16.2997111111111 E=101.8804811111111

          N=16.2994766666666 E=101.8772399999999

5-9/126



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

97 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม  ถนนลูกรังเสียหาย - 2,000,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง ตําบลบา้นเล่า และตําบล กว้าง 8.00-9.00 เมตร ยาว 4,700.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นเล่า เพิ่มขึ้น

บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 10 นาเสียว อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ดําเนนิการ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง และตําบลนาเสียว 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลบา้นเล่า - บา้นนาวัง จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ 6.00 เมตร ยาว 598.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอเมอืงชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 2 ตําบลนาเสียว สัญจร ไป-มาได้ สะดวก ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ประชาชนมคีวาม

อําเภอเมอืงชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั 0.15 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลบา้นเล่า และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

นาเสียว อําเภอเมอืงชยัภมู ิ พกิดั สัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=15.8710366666666 E=102.0753599999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=15.8759100000000 E=102.0774633333333

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว

ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

98 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - 494,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลสระโพนทอง และตําบล ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ในเขตพื้นที่ ตําบลสระ- เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง บา้นส้มกบ บา้นบวั อําเภอเกษตรสมบรูณ์ กว้าง 8.00-9.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร โพนทอง และตําบลบา้นบวั 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 5 ตําบลสระโพนทอง - จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กว้าง อําเภอเกษตรสมบรูณ์ ทางการเกษตรของ

บา้นบวั หมู่ที่ 1 ตําบลบา้นบวั สัญจร ไป-มา ได้สะดวก 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ รวดเร็ว และปลอดภยั ดําเนนิการ ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Asphaltic Concrete ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลสระโพนทอง และตําบล ชว่งที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

บา้นบวั อําเภอเกษตรสมบรูณ์ 120.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 960.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนส่งผลผลิตทางการ ชว่งที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ได้ 435.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร

รวดเร็ว ปลอดภยั หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 2,700 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พกิดั กองชา่ง

ชว่งที่ 1 N=16.2442699999999 E=101.9530111111111

          N=16.2450088888888 E=101.9522277777777

ชว่งที่ 2 N=16.2452500000000 E=101.9515544444444

          N=16.2480133333333 E=101.9495000000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

99 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - 500,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลบา้นหนั อําเภอเกษตร ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ในเขตพื้นที่ ตําบลบา้นหนั เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง บา้นนาไฮ สมบรูณ์ และตําบลหนองตูม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบรูณ์ และ 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 7 ตําบลบา้นหนั อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ ชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ตําบลหนองตูม อําเภอ ทางการเกษตรของ

อําเภอเกษตรสมบรูณ์ - ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร ภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ ประชาชนมคีวาม

บา้นประชาสามคัคี หมู่ที่ 8 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ดําเนนิการ ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหนองตูม อําเภอภเูขยีว 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Asphaltic Concrete ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลบา้นหนั อําเภอเกษตร ชว่งที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว ขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

สมบรูณ์ และตําบลหนองตูม 260.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า เกษตร และการสัญจร ในการดํารงชวีิต

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ  1,040.00 ตารางเมตร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ชว่งที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 305.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,525.00 ตารางเมตร

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 2,565.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.3261399999999 E=102.0537655555555

          N=16.3240499999999 E=102.0541233333333

ชว่งที่ 2 N=16.3240499999999 E=102.0541233333333

          N=16.3262100000000 E=102.0558033333333
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

100 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 229,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลโปง่นก และตําบล เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลโปง่นก เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง นายางกลัก อําเภอเทพสถติ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู  และตําบลนายางกลัก 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโคกชาติ หมู่ที่ 9 ตําบล จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ Asphaltic Concrete อําเภอเทพสถติ จงัหวัด ทางการเกษตรของ

โปง่นก - บา้นหว้ยหนิฝน สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่สัญจร ประชาชนมคีวาม

หมู่ที่ 10 ตําบลนายางกลัก รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลบา้นโปง่นก และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ การเกษตร และการสัญจร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

นายางกลัก อําเภอเทพสถติ พกิดั ไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน N=15.7657366666666 E=101.5560511111111 ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนส่งผลผลิตทางการ N=15.7644644444444 E=101.5576699999999

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด 

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

101 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - 486,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ กม.1+430 - กม.1+630 ถนนลาดยางเสียหาย ในเขตพื้นที่อําเภอภเูขยีว เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0041 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 8.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ 2. การคมนาคมขนส่ง

แยกทางหลวง 201 - ได้สะดวก รวดเร็ว และ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ทางการเกษตรของ

บา้นหนองคอนไทย ปลอดภยั Asphaltic Concrete ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กม.1+430 - กม.1+630 ผิวจราจร ขนาดกว้าง ทางการเกษตรและการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมู ิ 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,600 ตารางเมตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ในการดํารงชวีิต

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ประจําวันที่ดีขึ้น

พกิดั

N=16.4468900000000 E=102.1324000000000

N=16.4457055555555 E=102.1338255555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

102 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย - 947,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อําเภอบา้นแทน่ จงัหวัดชยัภมูิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอบา้นแทน่ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดย Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0027 ได้สะดวก รวดเร็ว และ Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ทางการเกษตรของ

บา้นหนองโดน - บา้นเมอืงคง ปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต ประชาชนมคีวาม

อําเภอบา้นแทน่ จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,460.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบา้นแทน่ จงัหวัดชยัภมู ิ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง พกิดั ในการดํารงชวีิต

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.3717999999999 E=102.2924455555555 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.3754400000000 E=102.2917355555555

5-9/134



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

103 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,770,000      -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara Asphalt ตําบลวังชมภ ูและตําบล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,196.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลวังชมภู เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ทา่ใหญ ่อําเภอหนองบวัแดง ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู และตําบลทา่ใหญ ่ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโนนตูม หมู่ที่ 7 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน Para Asphlt Concrete ผิวจราจร ขนาด กว้าง อําเภอหนองบวัแดง ทางการเกษตรของ

ตําบลวังชมภ ู- บา้นหว้ยขา่ การสัญจร ไป-มา ได้สะดวก 5.00 เมตร ยาว 1,196.00 เมตร หนา 0.03 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ ประชาชนมคีวาม

เฒ่า หมู่ที่ 2 ตําบลทา่ใหญ่ รวดเร็ว และปลอดภยั พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,980.00 ตารางเมตร ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลวังชมภ ูและตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทา่ใหญ ่อําเภอหนองบวัแดง  พกิดั และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในง N=16.1099800000000 E=101.6602211111111 ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนส่งผลผลิตทาการเกษตร N=16.0995466666666 E=101.6581033333333

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว 

ปลอดภยั

5-9/135



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

104 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนลาดยาง - 2,095,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอ เพิ่มขึ้น

ดําเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมู ิ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ. 1-0064 ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว Concrete ดําเนนิการโดยวิธี Recycling รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บา้นโนนเหมา่ - บา้นหนอง  และปลอดภยั กม.20+890 - กม.21+290 ผิวจราจร ขนาดกว้าง ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ประชาชนมคีวาม

หอยปงั อําเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ อําเภอหนองบวัแดง จงัหวัด 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า และการสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง 4,400.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ในการดํารงชวีิต

ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว ปลอดภยั และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ประจําวันที่ดีขึ้น

พกิดั

N=16.0436511111111 E=101.5126066666666

N=16.0393299999999 E=101.5149700000000

5-9/136



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

105 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนดิถนนคอนกรีต - 2,965,000      -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara ตําบลนางแดด และตําบล เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลนางแดด เพิ่มขึ้น

Asphalt Concrete สายทาง วังชมภ ูอําเภอหนองบวัแดง  ดําเนนิการ  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลวังชมภ ูอําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโนนสาธิต หมู่ที่ 7 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ผิวป ูPara Asphalt Concrete หนองบวัแดง จงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

ตําบลนางแดด - บา้นหว้ยหนั สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

หมู่ที่ 4 ตําบลวังชมภู รวดเร็ว และปลอดภยั หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 10,000 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบวัแดง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ตําบลนางแดด และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

วังชมภ ู อําเภอหนองบวัแดง  พกิดั ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=16.1436877777777 E=101.6257188888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=16.1300366666666 E=101.6174722222222

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว 

ปลอดภยั

5-9/137



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

106 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 1,015,000      -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูPara อําเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ เสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 16.00-18.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอบา้นเขว้า เพิ่มขึ้น

Asphalt Concrete สายทาง ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึ 2. การคมนาคมขนส่ง

ถนนทางหลวงชนบท ได้สะดวก รวดเร็ว และ Para Asphalt Concrete ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทางการเกษตรของ

ชย.3002 (บา้นเขว้า - บา้น ปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ประชาชนมคีวาม

โนนจาน) - ถนนทางหลวง 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

แผ่นดินหมายเลข 225 อําเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ และการสัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

(ชยัภมู ิ- นครสวรรค์) ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พกิดั ในการดํารงชวีิต

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.7658544444444 E=101.9144022222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.7680777777777 E=101.9146755555555

5-9/138



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

107 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย - 2,000,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง ตําบลโพนทอง และตําบล กว้าง 4.50 - 5.50 เมตร ยาว 5,300.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลโพนทอง เพิ่มขึ้น

บา้นโนนมว่ง หมู่ที่ 7 บุ่งคล้า อําเภอเมอืงชยัภมู ิ ดําเนนิการ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลบุ่งคล้า อําเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลโพนทอง - บา้นโนนแดง จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 717.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ ทางการเกษตรของ

หมู่ที่ 7 ตําบลบุ่งคล้า สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง ขา้งละ 0.15 เมตร กว้าง รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมคีวาม

อําเภอเมอืงชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั ขา้งละ 0.15 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว 

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลโพนทอง และตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

บุ่งคล้า อําเภอเมอืงชยัภมู ิ พกิดั ในการดํารงชวีิต

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ N=15.8155000000000 E=102.0747099999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=15.8101599999999 E=102.0771422222222

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว

ปลอดภยั

5-9/139



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

108 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - 490,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง
เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ตําบลวะตะแบก อําเภอ เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลวะตะแบก เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง เทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิและ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู อําเภอเทพสถติ จงัหวัด 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นซับไทร หมู่ที่ 15 ตําบลบงึปรือ อําเภอเทพารักษ ์ Asphaltic Concrete ชยัภมู ิและตําบลบงึปรือ ทางการเกษตรของ

ตําบลวะตะแบก อําเภอ จงัหวัดนครราชสีมา ได้ใชถ้นน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร อําเภอเทพารักษ ์จงัหวัด ประชาชนมคีวาม

เทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ- ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร นครราชสีมา รวมไปถงึผู้ที่ สะดวก รวดเร็ว 

บา้นหว้ยน้ําเค็ม หมู่ที่ 8 และปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ตําบลบงึปรือ อําเภอ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพ

เทพารักษ ์จงัหวัดนครราชสีมา ตําบลวะตะแบก อําเภอ พกิดั ทางการเกษตร และการ ในการดํารงชวีิต

เทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิและ N=15.3635222222222 E=101.4050855555555 สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลบงึปรือ อําเภอเทพารักษ ์ N=15.3585622222222 E=101.4064399999999

จงัหวัดนครราชสีมา ได้ใช้

ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตรออกสู่ทอ้งตลาดได้

รวดเร็ว ปลอดภยั

5-9/140



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

109 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง 6.00 เมตร - 1,258,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง อําเภอคอนสวรรค์ จงัหวัด ความยาว 375.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอ เพิ่มขึ้น

ชย.ถ.1-0082 บา้นยางหวาย - ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ดําเนนิการ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนสวรรค์ จงัหวัดชยัภมู ิ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นจอก อําเภอคอนสวรรค์ ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

จงัหวัดชยัภมูิ และปลอดภยั ความยาว 375.00 เมตร ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ประชาชนมคีวาม

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ 0.15 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอคอนสวรรค์ จงัหวัด พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร เกษตร และการสัญจร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ในการดํารงชวีิต

ทอ้งตลาดได้ รวดเร็ว ปลอดภยั พกิดั ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.8718466666666 E=102.2931199999999

N=15.8751655555555 E=102.2932188888888

5-9/141



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

110 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย - 5,048,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก  สายทาง ตําบลบา้นตาล อําเภอ กว้าง 5.00-6.00  เมตร ความยาว 1,655.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบา้นตาล เพิ่มขึ้น

บา้นหนองอหีล่อ หมู่ที่ 6 บําเหนจ็ณรงค์ และตําบล ดําเนนิการ  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ และ 2. การคมนาคมขนส่ง

ตําบลบา้นตาล อําเภอ ตะโกทอง อําเภอซับใหญ ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,655.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลตะโกทอง อําเภอ ทางการเกษตรของ

บําเหนจ็ณรงค์ - บา้นกลุ่มสูง จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ซับใหญ ่จงัหวัดชยัภมู ิ ประชาชนมคีวาม

หมู่ที่ 9 ตําบลตะโกทอง สัญจรไป-มาได้สะดวก กว้างขา้งละ 20.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอซับใหญ ่จงัหวัดชยัภมูิ และปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบล และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

บา้นตาล อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ พกิดั และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชวีิต

และตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ่ N=15.5340000000000 E=101.7216511111111 ประจําวันที่ดีขึ้น
จงัหวดัชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง N=15.5459899999999 E=101.7154888888888

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

111 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - 330,000       -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphalitc Concrete อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ ชว่งที่ 1 กม.6+185 - กม.6+225 ถนนลาดยางเสียหาย ในเขตพื้นที่อําเภอบําเหนจ็ เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0008 จงัหวัดชยัภมูไิด้ใชถ้นนในการ 8.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ณรงค์ จงัหวัดชยัภมูิ 2. การคมนาคมขนส่ง

คําปงิ - บําเหนจ็ณรงค์ สัญจร ไป-มาได้ สะดวก ชว่งที่ 2 กม.6+500 - กม.6+664 ถนนลาดยางเสียหาย รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ รวดเร็ว และปลอดภยั 8.00 เมตร ความยาว 164.00 เมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อ ประชาชนมคีวาม

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ดําเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic การขนส่งผลผลิตทางการ สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบําเหนจ็ณรงค์ Concrete เกษตร และการสัญจร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ชว่งที่ 1 กม.6+185 - กม.6+225 ผิวจราจร ขนาดกว้าง ไป-มา 3. ประชาชนมคุีณภาพ

การขนส่งผลผลิตทางการ 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ ในการดํารงชวีิต

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาดได้ 1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 320.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภยั ชว่งที่ 2 กม.6+500 - กม.6+664 ผิวจราจร ขนาดกว้าง

6.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 

1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,312.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 1,632.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กําหนดไว้

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=15.4953522222222 E=101.6871744444444

           N=15.4956422222222 E=101.6871599999999

ชว่งที่ 2 N=15.4981900000000 E=101.6869944444444

           N=15.4996599999999 E=101.6870466666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

112 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,299,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 6,074 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมขึ้น

การโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0048 บาน ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ดําเนินการโดยวิธี Recycling  กม.0+000 - กม.0+775 จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด - บานหัวคูสระ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 775.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช รวดเร็ว และปลอดภัย

(ระยะที่ 1 ) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,200.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนสง เพ่ิมข้ึน

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรสูทองตลาดได และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

รวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด  N=16.4881811111111  E= 102.1244233333333 ท่ีดีขึ้น

N= 16.4894411111111  E= 102.1172900000000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

113 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,000,000  - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง ตําบลทาใหญ และตําบลวังชมภู ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมขึ้น

บานโนนศรีทอง หมูท่ี 5 อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลทาใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลทาใหญ - บานหลักแดน ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร ตําบลวังชมภู ทางการเกษตรของ

หมูที่ 9 ตําบลวังชมภู ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 697.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอหนองบัวแดง ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลทาใหญ และตําบลวังชมภู กวางขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,485 เมตร ถึงผูท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล เพิ่มข้ึน

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ทางการเกษตรสูทองตลาดได พิกัด N=16.0529288888888  E= 101.6104888888888 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภัย N= 16.0625733333333  E= 101.5976699999999

5-9/146



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

114 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน ตําบลทาใหญ และตําบลวังชมภู ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตรยาว 5,500.00 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพิ่มข้ึน

การโดยวิธี Recycling  อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลทาใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานหวยขาเฒา ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling ตําบลวังชมภู ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลทาใหญ - ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง ประชาชนมีความสะดวก

บานทุงสวาง หมูท่ี 8 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

ตําบลวงัชมภู อําเภอหนองบัวแดง ตําบลทาใหญ และตําบลวังชมภู พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,100.00 ตารางเมตร ถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกล เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เคียงไดใชถนนเพ่ือ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

 ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

การเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด N=16.0414422222222  E= 101.64832222222222 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

 ไดรวดเร็วปลอดภัย N= 16.0438899999999 E= 101.64707222222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

115 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,173,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บาน โคกสะอาด และตําบลหนองคอนไทยถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

หนองลุมพุก หมูท่ี 2 อําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลโคกสะอาด และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโคกสะอาด - บาน ในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 649.00 เมตร ตําบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ

หนองเบน หมูที่ 5 ตําบล รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตรดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง อําเภอภูเขียว ประชาชนมีความสะดวก

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) โคกสะอาด และตําบลหนองคอนไทยพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,894.00 ตารางเมตร ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพ่ิมข้ึน

 อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด N=16.4697777777777  E= 102.1502222222222 และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีขึ้น

ปลอดภัย N= 16.4672899999999 E= 102.1556955555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

116 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,680,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเขากี่ หมูท่ี 14 วะตะแบก และตําบลหวยยายจ๋ิว ถนนลูกรัง กวาง 7.00-8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต -  อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,315.00 เมตร ตําบลวะตะแบก และ 2. การคมนาคมขนสง

บานวังบายศรี หมูท่ี 9  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุก ตําบลหวยยายจ๋ิว ทางการเกษตรของ

ตําบลหวยยายจ๋ิว ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย บดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 8.00 เมตร อําเภอเทพสถิต ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ยาว 1,315.00 เมตร หนา 0.20 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย

วะตะแบก และตําบลหวยยายจ๋ิว พ้ืนท่ีไมนอยกวา 10,520.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร เพ่ิมข้ึน

 อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทางการและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ถนนเพื่อการขนสง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

เกษตรออกสูทองตลาด พิกัด N=15.4676666666666 E=101.4499811111111 ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีดีขึ้น

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4732488888888 E=101.4583922222222 และการสัญจร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

117 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,000,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเมืองคง หมูที่ 2 บานเพชร และตําบลโอโล อําเภอ ถนนลูกรัง กวาง 6.00-7.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานเพชร - บานโนนดินจี่ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ตําบลโอโล อําเภอ ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

บานเพชร และตําบลโอโล อําเภอ พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,585.00 ตารางเมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช เพ่ิมข้ึน

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด N=16.3588800000000  E=102.2712844444444 และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3583200000000  E=102.2647155555555 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานดอนไกเถ่ือน บานดอน อําเภอภูเขียว และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มข้ึน

หมูที่ 1 ตําบลบานดอน หนองคู อําเภอบานแทน จังหวัด ยาว 6,800.00 เมตร ตําบลบานดอน 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอภูเขียว - บานโนนสะอาด ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจรไป-มา ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอภูเขียว และ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 4 ตําบลหนองคู ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กวาง 4.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลหนองคู อําเภอ ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร บานแทน จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย

(ระยะที่ 1) ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 1,788.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร เพ่ิมข้ึน

และตําบลหนองคู อําเภอบานแทน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

 จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ถนนเพ่ือการขนสง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด N=16.3122222222222 E=102.3144444444444 ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N=16.3112855555555 E=102.3184522222222 และการสัญจร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

119 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,500,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,925.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง อําเภอภักดีชุมพล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0130 ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของประชาชน

บานนาทุงใหญ - บานซับชมภู และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กม.0+000 - กม.0+542 รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพ่ิมข้ึน

(ระยะที่ 1) อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด ยาว 542.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 3,252.00 ตารางเมตร ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด N=15.82165777777777 E=101.4029122222222

ปลอดภัย N=15.81673999999999 E=101.4025555555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

120 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,162,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหวยยายจ๋ิว อําเภอ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00-5.00 ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานประดูงาม เทพสถิต และตําบลโคกเพชร เมตร ยาว 6,800.00 เมตร ตําบลหวยยายจ๋ิว 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 8 ตําบลหวยยายจ๋ิว พัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต อําเภอเทพสถิต และ ทางการเกษตรของ

อําเภอเทพสถิต - บานโคกเพชร จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลโคกเพชรพัฒนา ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่ 1 ตําบลโคกเพชรพัฒนา การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร . อําเภอบําเหน็จณรงค รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอบําเหน็จณรงค รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 958.00 เมตร หนา 0.03 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พื้นท่ีไมนอยกวา 4,790.00 ตารางเมตร ผูท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตําบลหวยยายจ๋ิว อําเภอ ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง เคียงไดใชถนนเพ่ือการ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

เทพสถิต และตําบลโคกเพชร 4.00 เมตร ยาว 311.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการ ที่ดีข้ึน

พัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา เกษตรและการสัญจรไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ 1,244.00  ตารางเมตร หรือ พื้นที่รวม กองชาง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ทั้งหมดไมนอยกวา 6,034.00 ตารางเมตร

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.5147666666666 E=101.4647633333333

ชวงที่ 1 N=15.5193633333333 E=101.4704599999999

ชวงที่ 2 N=15.5198488888888 E=101.4679444444444

ชวงที่ 1 N=15.5224077777777 E=101.4688133333333
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

121 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,960,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลบานยาง และตาํบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ยาว 9,800.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานทาเด่ือ หมูท่ี 9 โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ตําบลบานยาง และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลบานยาง - บานโนนเขวา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผิวปู Asphaltic Concrete กม.0+900 -กม.1+653 ตําบลโนนทอง อําเภอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 753.00 เมตร เกษตรสมบูรณ จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเกษตรสมบูรณ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา4,518.00 ตารางเมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ิมข้ึน

บานยาง และตําบลโนนทอง อําเภอ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช พิกัด ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ถนนในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.3058566666666 E=101.8710455555555 และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N=16.3058566666666 E=101.8710455555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

122 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,000,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 11,823.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง อําเภอคอนสาร 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0055 บาน  ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี จังหวัดชัยภูมิ รวม ทางการเกษตรของ

สันติสุข - บานโสกมะตูม และปลอดภัย RECYCLING ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 559.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนน รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 4,472.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต เพ่ิมขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทอง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตลาด ไดอยางรวดเร็ว พิกัด N=16.4974099999999 E=102.0264277777777 ท่ีดีขึ้น

ปลอดภัย N=16.5022199999999 E=102.0287488888888
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

123 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 861,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลโพนทอง และตําบลบานเลา ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานนางเมง หมูที่ 3  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ ตําบลบานเลา อําเภอ ทางการเกษตรของ

ตําบลโพนทอง - บานเลา ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย โดยวิธี Recycling ผิวจราจร เมืองชัยภูมิ จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่ 2 ตําบลบานเลา 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตําบลโพนทอง และตําบลบานเลา  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 2,700.00 ตารางเมตร สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ิมข้ึน

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทางการและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด N=15.8368633333333   E=102.0674788888888 เกษตร และการสัญจร ท่ีดีขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.8406122222222   E=102.0685777777777  ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,500,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานปาคา หมูที่ 12 ตําบลเจาทอง และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 4.50 เมตร ยาว 5,700.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ตําบลเจาทอง - บานนาระยะ วังทอง อําเภอภักดีชุมพล ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลเจาทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 1 ตําบลวังทอง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 672.00 เมตร ตําบลวังทอง อําเภอ ทางการเกษตรของ

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด สัญจร ไป-มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นท่ี ภักดีชุมพล จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

ชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,688.00 ตารางเมตร ชัยภูมิ รวมไปถึง รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกล เพ่ิมขึ้น

เจาทอง และตําบลวังทอง อําเภอ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว เคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน พิกัด ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  N=15.8494777777777   E=101.3995133333333 เกษตรและการสัญจร ท่ีดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N=15.8441900000000   E=101.3963766666666 ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

125 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,913,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ตําบลบานตาล และตําบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 - ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง บาน หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค 5.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร ตําบลบานตาล และ 2. การคมนาคมขนสง

ทาศาลา หมูที่ 2 ตําบลบานตาล - จังหวดัชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลหัวทะเล อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานเขาดิน หมูท่ี 5 ตําบล สัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete บําเหน็จณรงค จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค รวดเร็ว และปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,625.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.03 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานตาล และตําบล 8,125.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 365.00 เมตร หนา 0.03 เมตร เกษตรและการสญัจร ท่ีดีข้ึน

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร พื้นท่ีไมนอยกวา 1,460.00 ตารางเมตร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว หรือพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 9,585.00 ตารางเมตร

ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.4751311111111 E=101.7544499999999

ชวงที่ 1 N=15.4744977777777 E=101.7671466666666

ชวงที่ 2 N=15.4756600000000 E=101.7668211111111

ชวงที่ 1 N=15.4757955555555 E=101.7700855555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

126 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค ยาว 3,130.00 เมตร ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานหนองกก หมูที่ 8 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลหัวทะเล อําเภอ ทางการเกษตรของ

ตําบลบานเพชร - บานโคกแสว สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete บําเหน็จณรงค ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่ 6 ตําบลหัวทะเล รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ถึงผูท่ีสัญจรพ้ืนท่ี เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานเพชร และตําบล ยาว 812.00 เมตร ไหลทางกวาง ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ พ้ืนที่ไมนอยกวา 6,496.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร และ ท่ีดีข้ึน

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร การสัญจรไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

 N=15.4038177777777   E=101.7093577777777

N=15.3966899999999   E=101.7105133333333
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

127 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 323,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานกอก และ ตําบลกุดนํ้าใส ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทางบานหลบุงิ้ว หมูที่ 5 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนยาว 5,300.00 เมตร ตําบลบานกอก และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลบานกอก- บานสําโรงโคก ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส รวดเร็ว และปลอดภัย เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

บานกอก และ ตําบลกุดนํ้าใส หนา 0.03 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 1,590.00 ตารางเมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมข้ึน

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

 ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

การเกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด N=15.5078022222222 E=101.8724755555555 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5076777777777 E=101.8700666666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,964,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหลุบงิ้ว หมูท่ี 5 ตําบลบานกอก และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.50-6.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานกอก - บานหนองพง หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส ยาว 7,000.00 เมตร ตําบลบานกอก และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลหนองบัวโคก ทางการเกษตรของ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร  ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 3,500.00 ตารางเมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียง เพ่ิมข้ึน

บานกอก และตําบลหนองบัวโคก ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร พิกัด N=15.5060444444444 E=101.8704055555555 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัยN=15.5003088888888 E=101.8710555555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

129 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 576,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลนาเสียว และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานนาวัง หมูท่ี 2 นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 1,250.00 เมตร ตําบลนาเสียว และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลนาเสียว - บานหวยชัน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลนาฝาย อําเภอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลนาฝาย การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete เมืองชัยภูมิ จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย กม.0+000 - กม. 0+160 ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียง เพ่ิมข้ึน

ตําบลนาเสียว และตําบล ยาว 160.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ พ้ืนที่ไมนอยกวา 960.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ชวงที่ 2 กม.0+885 - กม.1+025 เกษตร และการสัญจร ท่ีดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เกษตรออกสูทองตลาด ได ยาว 140.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

รวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนที่ไมนอยกวา 840.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.9161699999999 E=102.0653333333333

ชวงที่ 1 N=15.9174888888888 E=102.0647366666666

ชวงที่ 2 N=15.9227611111111 E=102.0619566666666

ชวงที่ 1 N=15.9239522222222 E=102.0615177777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

130 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 500,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete โพนทอง และตําบลบานเลา ถนนลาดยาง กวาง 6.00  เมตร ยาว 868.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานใหมพัฒนา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 1 ตําบลโพนทอง - ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานเลา อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานเลา หมูที่ 2 ตําบลบานเลา ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ยาว 235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

โพนทอง และตําบลบานเลา อําเภอ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,410.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

เมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัยพิกัด N=15.8263255555555 E=102.0694755555555 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

N=15.82849777777777 E=102.0691733333333
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

131 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 6,717,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหนองเบ็น หมูท่ี 5 ศรีสําราญ และตําบลโคกมั่งงอย ถนนลูกรัง กวาง 5.50  เมตร ยาว 4,100.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมขึ้น

ตําบลศรีสําราญ - บานหนอง  อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลศรีสําราญ และ 2. การคมนาคมขนสง

โนนอย หมูท่ี 7 ตําบลโคกมั่งงอย  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอ ทางการเกษตรของ

อําเภอคอนสวรรค จังหวดัชัยภูมิ ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร คอนสวรรค จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

ศรีสําราญ และตําบลโคกมั่งงอย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ิมข้ึน

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด ขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N=15.97783777777777 E=102.34723666666666 เกษตร และการสญัจร ที่ดีขึ้น

 ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.99337222222222 E=102.3378055555555 ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

132 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,689,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอคอนสวรรค จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 10,577.00 เมตร อําเภอคอนสวรรค 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0081 บาน ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ รวมไป ทางการเกษตรของ

นาโจด - บานหนองปลาปง และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอคอนสวรรค จังหวัด 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING เคียงไดใชถนนเพื่อการ รวดเร็ว และปลอดภัย

ชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค จังหวัด ชวงที่ 1 กม.6+650 - กม.7+015 ขนสงผลผลิตทางการ เพิ่มข้ึน

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตร และการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา ในการดํารงชีวิต ประจําวัน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,190.00 ตารางเมตร ท่ีดีขึ้น

ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 กม.9+303 - กม.9+419 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 116.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 928.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม.9+419 - กม.9+614 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 196.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,176.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

4,294.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.9947022222222 E=102.3588233333333

ชวงที่ 1 N=15.9973900000000 E=102.3572799999999

ชวงที่ 2 N=16.0123011111111 E=102.3467755555555

ชวงที่ 1 N=16.0133500000000 E=102.3468666666666

ชวงที่ 3 N=16.0133500000000 E=102.3468666666666

ชวงที่ 1 N=16.0142999999999 E=102.3454999999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

133 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -     2,030,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete หนองตูม อําเภอภูเขียว และตําบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 7.00  เมตร ยาว 9,200.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานประชาสามัคคี บานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลหนองตูม อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 8 ตําบลหนองตูม จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete ภูเขียว และตําบล การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว - บานโนนหินลาด  ไป-มาไดสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร บานหัน อําเภอเกษตร- มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูที่ 9 ตําบลบานหัน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล  ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.03 เมตร สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อําเภอเกษตรสมบูรณ หนองตูม อําเภอภูเขียวและตําบล พ้ืนที่ไมนอยกวา 10,850.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้น 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

จังหวัดชัยภูมิ บานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีใกลเคียงไดใชถนน การดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว เพ่ือการขนสงผลผลิต ที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด N=16.3374822222222 E=102.0732299999999 ทางการเกษตรและ

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3466366666666 E=102.0633144444444 การสัญจร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

134 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,149,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลผักปง และตําบลบานแกง ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 3,230.00 เมตร ตําบลผักปง และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานหนองเซียงซา ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง บานแกง อําเภอภูเขียว การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 8 ตําบลผักปง - บาน ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 

หนองดินดํา หมูที่ 2 ตําบล 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยวิธี Recycling ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

บานแกง อําเภอภูเขียว ตําบลผักปง และตําบลบานแกง ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,405.00 เมตร ไหลทางกวาง ผลผลิตทางการเกษตร การดํารงชีวิตประจําวัน

ไดใชถนนในการขนสง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พ้ืนที่ไมนอยกวา 11,240.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

N=16.4097877777777 E=102.1317100000000

N=16.4124666666666 E=102.1102944444444

5-9/174



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

135 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -     349,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก Asphaltic Concrete ตําบลหวยยายจ๋ิว และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00  เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานยางเต้ีย หมูท่ี 7 ตําบลวะตะแบก อําเภอ ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลหวยยายจ๋ิว และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลหวยยายจ๋ิว - บาน เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลวะตะแบก อําเภอ การเกษตรของประชาชน

หนองหิน หมูท่ี 10 ตําบล ไดใชถนนในการสัญจรไป - มา เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

วะตะแบก อําเภอเทพสถิต ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้น และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 478.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

ตําบลหวยยายจ๋ิว และ พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,912.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต การดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลวะตะแบก อําเภอ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร และ ท่ีดีข้ึน

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=15.5091811111111 E=101.4268644444444

ปลอดภัย N=15.5116188888888 E=101.4233400000000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

136 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 838,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete วะตะแบก และตําบลหวยยายจ๋ิว ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวาง 5.00  เมตร ยาว 11,500.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานยางเก่ียวแฝก อําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ตําบลวะตะแบกและ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 3 ตําบลวะตะแบก - ถนนในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหวยยายจ๋ิว อําเภอ การเกษตรของประชาชน

บานหนองผักบุง หมูที่ 18 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหวยยายจ๋ิว อําเภอ 2.เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ยาว 860.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้น และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วะตะแบก และตําบลหวยยายจ๋ิว พ้ืนที่ไมนอยกวา 4,300.00 ตารางเมตร ที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพใน

อําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ไดใช ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อการขนสงผลผลิต การดํารงชีวิตประจําวัน

ถนนในการขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ทางการเกษตร และ ท่ีดีข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด N=15.4693966666666 E=101.4320519999999 การสัญจรไป-มา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.4694377777777 E=101.4395822222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

137 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทางถนนลูกรัง  - 2,140,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็กสายทาง บาน กุดเลาะ และ ตําบลโนนทอง กวาง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลกุดเลาะ เพ่ิมข้ึน

โนนมะคาง หมูท่ี 5 ตําบล - อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ตําบลโนนทอง 2. การคมนาคมขนสง

กุดเลาะ - บานโนนทอง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได กวาง 5.00 เมตร ยาว 767.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ ทางการเกษตรของ

เมืองใหม หมูที่ 10 สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

ตําบลโนนทอง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ ตําบลกุดเลาะ และ ตําบล พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,835.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ โนนทอง อําเภอเกษตรสม ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

บูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน พิกัด   N=16.3225399999999 E=101.9514477777777 และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

ในการขนสงผลผลิตทางการ         N=16.3233811111111 E=101.9456999999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

138 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 497,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

สายทางชย.ถ. 1-0071 ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 2,480.00 เมตร เกษตรสมบูรณ จังหวัด- 2. การคมนาคมขนสง

บานศาลา - บานตลาด  ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ ปรับปรุงลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ชัยภูมิรวมไปถึงผูท่ีสัญจร ทางการเกษตรของ

อําเภอเกษตรสมบูรณ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 200.00 เมตร ไหลทางกวาง ถนนเพื่อการขนสง สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ในการดํารงชีวิต

ทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด N=16.3090333333333 E=101.9663155555555 ประจําวันที่ดีขึ้น

ปลอดภัย  N=16.3073944444444 E=101.9654755555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

139 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 363,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete สายทาง ตําบลบานยาง และตาํบล- ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ยาว 1,195 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ - กุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ ดําเนินการ ปรับปรุงลาดยาง บานยาง และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

(ทางหลวงแผนดินสาย จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวปู Asphaltic Concrete กุดเลาะ อําเภอเกษตร ทางการเกษตรของ

เกษตรสมบูรณ - บานเปา) ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

บานแผนดินทอง หมูที่ 11 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 145.00 เมตร ไหลทางกวาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลกุดเลาะ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อําเภอเกษตรสมบูรณ ตําบลบานยาง และตาํบล- พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,160.00 ตารางเมตร การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิ กุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=16.2931911111111 E=101.9470511111111

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=16.2937300000000 E=101.9456844444444
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

140 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 3,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานตลุกคูณ หมูท่ี 8 ตําบลซับใหญและตําบลตะโก- ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลซับ- เพ่ิมข้ึน

ตําบลซับใหญ - บานซับใหม ทอง อําเภอซับใหญ จังหวัด- ยาว 3,700 เมตร ใหญ และตําบลตะ - 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลตะโกทอง ชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน โกทอง อําเภอซับใหญ ทางการเกษตรของ

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ  ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ชวง กม.1+420 -กม. 2+770 ผิวจราจร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

และปลอดภัย ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลกุ ไดใชถนนเพ่ือการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลซับใหญและตําบล ไมนอยกวา 2,214.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตะโกทอง อําเภอซับใหญ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร  พิกัด N=15.5780700000000 E=101.6112166666666

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.5708400000000 E=101.6214611111111
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

141 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 9 ตําบลหวยแย และตําบลวัง- ถนนลูกรัง กวาง 5.00  เมตร ยาว 7,480.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหวย- เพ่ิมข้ึน

ตําบลหวยแย - บานหัวสะพาน ตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนนเสริมดินถม แยและตําบลวังตะเฆ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลวังตะเฆ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน บดอัดแนน กวาง 6.40 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร อําเภอหนองบัวระเหว ทางการเกษตรของ

อําเภอหนองบัวระเหว การสัญจรไดสะดวก รวดเร็ว สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินไมนอยกวา 3,357.00 ลูกบาศกเมตร จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 1,670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหวยแย และตําบลวัง- ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,541.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=15.8687755555555 E=101.6602466666666

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.8644122222222 E=101.6458900000000

5-9/182



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

142 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหนองคลอง หมูที่ 5 ตําบลโสกปลาดุก และตําบล- ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร ยาว 5,600.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลโสกปลาดุก เพ่ิมข้ึน

ตําบลโสกปลาดุก - โคกสะอาด อําเภอหนองบัว- ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน และตําบลโคกสะอาด 2. การคมนาคมขนสง

บานกระจวน หมูที่ 4 ตําบล- ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดใช เสริมดินถมบดอัดแนน ขยายไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร อําเภอหนองบัวระเหว ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด  อําเภอหนองบัว- ถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 2,900.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดิน จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง ประชาชนมีความ

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,131.00 ลูกบาศกเมตร กม.1+850 - กม.4+750 ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร  ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลโสกปลาดุก และตําบล หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 3,596.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

โคกสะอาด อําเภอหนองบัว- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการ สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดใช และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาด  N=15.7235288888888 E=101.7302300000000

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.7261355555555 E=101.7046188888888

5-9/183



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

143 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 1 ตําบลหวยแย อําเภอหนอง- ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร ยาว 4,100.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหวยแย เพ่ิมข้ึน

ตําบลหวยแย บัวระเหว และตําบลชีบน อําเภอ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน อําเภอหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอหนองบัวระเหว - บานเขวา จังหวัดชัยภูมิไดใช ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร และตําบลชีบน อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานหนองออ หมูท่ี 1 ถนนในการสัญจรไป-มาได ยาว 2,430.00 เมตร หนา 0.20 เมตร บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 3,013.00 ลูกบาศกเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหวยแย อําเภอหนอง- และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

บัวระเหว  และตําบลชีบน พิกัด การเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8879944444444 E=101.6817822222222 สัญจร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต  N=15.9031433333333 E=101.6947400000000

ทางการเกษตรออกสูทอง

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/184



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

144 กอสรางลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 2,090,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ตําบลหนองบัวใหญ และ ถนนลูกรัง กวาง 7.00-8.00  เมตร ยาว 1,145.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานหนองบัวใหญ ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ดําเนินการ กอสรางลาดยาง หนองบัวใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 1 ตําบลหนองบัวใหญ - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ใน ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานกอก อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานโนนสะอาด หมูท่ี 8 การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กม.0+500-กม.1+144 ผิวจราจร จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส รวดเร็ว และปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 เมตร รวมไปถึง ผูท่ีสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 644.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ใกลเคียง ไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหนองบัวใหญ และ พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,864.00 ตารางเมตร เพื่อการขนสง ผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=15.5696766666666 E=101.8633455555555

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.5725766666666 E=101.8583011111111

5-9/185



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

145 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 3,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา ถนนลาดยาง กวาง 8.00  เมตร ยาว 1,520.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลกะฮาด เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling และตําบลละหาน อําเภอ - ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง อําเภอเนินสงา และ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานกะฮาด หมูท่ี 6 จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลละหาน อําเภอ- ทางการเกษตรของ

ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา - ถนนในการสัญจร ไป-มา ได ดําเนินการโดยวิธี Recycling จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

บานโนนจาน หมูท่ี 5, 14 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 942.00 เมตร รวมไปถึง ผูท่ีสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา พ้ืนที่ไมนอยกวา 7,536.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

และตําบลละหาน อําเภอ- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจรไป-มา ประจําวันท่ีดีข้ึน

ในการขนสงผลผลิต ทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด  N=15.6283411111111 E=102.0229644444444

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.6256177777777 E=102.0151911111111
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

146 ปรับปรุงลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 2,970,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00  เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 9,326.00 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0074 สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานทาหวา - บานดอนขวาง รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความ

อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยวิธี Recycling ผิวจราจร การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด- ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร  การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 7,200.00 ตารางเมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ขนสงผลผลิต ทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ในการดํารงชีวิต

เกษตรออกสูทองตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

 N=15.6716911111111 E=102.0646733333333

 N=15.6741211111111 E=102.0751266666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

147 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 500,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทางบานกกบก ตําบลรอบเมืองและตําบลบาน ถนนดิน,ถนนลูกรัง กวาง4.00 -5.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 3 ตําบลรอบเมือง  - เลา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ความยาว 1,690.00 เมตร รอบเมืองและตําบล 2. การคมนาคมขนสง

บานกุดสวง หมูท่ี 8 ตําบล ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจรไป- ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเลาอําเภอเมือง ทางการเกษตรของ

บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ มาไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ความยาว 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลรอบเมืองและตําบลบาน ไหล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ  ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

เลา อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด   N=15.8378255555555 E=102.0428066666666 สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.8394533333333 E=102.0417266666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

148 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม- 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 1,040,000  -  - - รอยละ80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานสระโพน- ตําบลสระโพนทอง และ ลูกรังกวาง 5.50 -6.50 เมตร ยาว 5,900.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

ทอง  หมูท่ี 4 ตําบล ตําบลบานหัน อําเภอเกษตร- ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สระโพนทอง 2. การคมนาคมขนสง

สระโพนทอง - บานนกเอี้ยง- สมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ ได กวาง 5.00 เมตร ยาว 363.00 เมตร และตําบลบานหัน ทางการเกษตรของ

เกา หมูที่ 6 ตําบลบานหัน ใชถนนในการสัญจร ไป-มา หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ ไหลทาง อําเภอเกษตร- ประชาชนมีความ

 อําเภอเกษตรสมบูรณ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,815.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลสระโพนทอง และตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

บานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ พิกัด  N=16.2542477777777 E=101.9628955555555 การขนสงผลผลิตทางการ ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน         N=16.2532011111111 E=101.9660233333333 เกษตร และการสญัจร ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ ไป-มา

เกษตรออกสูทองตลาด

 ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

149 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง ตําบลหลุบคา และตําบล- ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,750.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหลุบคา เพ่ิมข้ึน

บานโนนศิลา หมูที่ 4 ตําบล หนองขาม อําเภอแกงครอ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลหนองขาม 2. การคมนาคมขนสง

หลุบคา -บานหินกองเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร อําเภอแกงครอ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 2 ตําบลหนองขาม การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ ไหลทาง จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความ

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหลุบคา และตําบล- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว การขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หนองขาม อําเภอแกงครอ  พิกัด  N=16.1827088888888 E=102.2264400000000 ทางการเกษตร และการ ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน         N=16.1828511111111 E=102.2232266666666 สัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิต ทางการ

เกษตรออกสูทองตลาด

 ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

150 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,000,000 - - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ- เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 11,788.00 เมตร แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0103 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองคัน - บานโคกกุง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความ

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี Recycling ผิวจราจร ขนาดกวาง การขนสงผลผลิต สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต  6.00 เมตร ยาว 641.00 เมตร ทางการเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทอง ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนที่ไมนอยกวา 5,128.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวน ประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด  N=16.1583599999999 E=102.1632844444444

 N=16.1528200000000 E=102.1635766666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

151 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 2,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

อัดแนนสายทาง บานโคกมวง ตําบลหนองสังข และ ตําบล หินคลกุ กวาง 7.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบล - เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 9 ตําบลหนองสังข - บานแกง อําเภอแกงครอ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแนน หนองสังข และตาํบล 2. การคมนาคมขนสง

บานแกง หมูท่ี 4 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ผิวจราจรขนาดกวางกวาง 6.00 เมตร  บานแกง อําเภอแกงครอ ทางการเกษตรของ

บานแกง อําเภอแกงครอ ถนนในการสัญจร ไปมาได ยาว 2,045.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 2,536.00 ลูกบาศกเมตร ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนเพ่ือการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหนองสังข และ ตําบล และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

บานแกง อําเภอแกงครอ พิกัด และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใช  N=16.2198900000000 E=102.3592722222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนสงผลผลิต  N=16.2058655555555 E=101.3470866666666

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

152 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทางถนน  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บานแกง ตําบลบานแกง และตําบล- หินคลกุ กวาง 7.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลบานแกง เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 4 ตําบลบานแกง - หนองสังข อําเภอแกงครอ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลหนองสังข 2. การคมนาคมขนสง

บานโคกมวง หมูท่ี 9 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร อําเภอแกงครอ จังหวัด ทางการเกษตรของ

หนองสังข อําเภอแกงครอ การสัญจรไป มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ ไหลทาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลบานแกง และตําบล- ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หนองสังข อําเภอแกงครอ  และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก N=16.1976999999999  E=102.3359766666666

สูทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=16.1967677777777  E=102.3327522222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

153 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทางถนน  - 3,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete พ้ืนที่ ตําบลหวยตอน และ ลาดยางและถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร  ในเขตพ้ืนที่ตําบลหวยตอน เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง ยาว 5,000.00 เมตร และตําบลโคกสูง อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานหวยตอน หมูท่ี 1 ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิไดใชถนน ดําเนินการ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

ตําบลหวยตอน - บานหวยยาง ในการสัญจรไป มา ไดสะดวก ชวงที่ 1ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู  รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ ประชาชนมีความ

หมูที่ 4 ตําบลโคกสูง อําเภอ รวดเร็ว และปลอดภัย  Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ สะดวก รวดเร็ว 

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Recycling  กม.0+000-กม.0+540 การขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหวยตอน และตําบล ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

โคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 540.00 เมตร ไหลทาง กวางขางละ สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,320.00 ตารางเมตร

เกษตรออกสูทองตลาด ชวงที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย กม.+0540-กม.0+875 ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15  เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,010.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 6,330.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด     ชวงท่ี 1 N=15.8861400000000  E=101.9387488888888

                  N=15.8838522222222  E=101.9343966666666

   ชวงที่ 2      N=15.8838522222222  E=101.9343966666666

                  N=15.8821111111111  E=101.9320899999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

154 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 2,080,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานปาปอแดง พ้ืนท่ี  ตําบลภูแลนคา และ ถนนลาดยาง กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลภูแลนคา เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 8 ตําบลภูแลนคา - ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลชีบน อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

บานใหมหนองแดง หมูที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

 ตําบลชีบน อําเภอบานเขวา การสัญจรไป มา ไดสะดวก ยาว 745.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล พื้นท่ีไมนอยกวา 3,725.00  ตารางเมตร การขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ภูแลนคา และตําบลชีบนอําเภอบาน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เขวา จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนในการ สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูทอง พิกัด  N=15.9143255555555  E=101.7906733333333 ประจําวันที่ดีขึ้น

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย         N=15.9122699999999  E=101.7765166666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

155 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางกวาง 8.00 เมตร ยาว 32,395.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภูเขียว เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจรไป มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0035 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง ทางการเกษตรของ

บานสระแต-บานหนองผักหลอด 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Recycling ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือขนสง ประชาชนมีความ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,560.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทอง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ในการดํารงชีวิต

พิกัด N=16.3138877777777  E=102.3029499999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.3001422222222  E=102.3022499999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

156 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 9,990,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete พ้ืนที่ ตําบลหนองโดน และ ถนนลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานยางเครือ หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส ยาว 6,790.00 เมตร หนองโดน และตําบล- 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองโดน - บานดอน จังหวัดชัยภูมิ ไดใฃถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ทางการเกษตรของ

เกษตร หมูท่ี 11 ตําบล การสัญจรไป มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ผูที่สัญจรพ้ืนที่ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 2,261.00 เมตร ไหลทางกวาง ใกลเคียง ไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหนองโดน และตําบล ขางละ 1.00 เมตร  หนา 0.04  เมตร ขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18,088.00 ตารางเมตร เกษตร และการสัญจร ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร ไป-มา ประจําวันที่ดีข้ึน

การขนสงผลผลิต ทางการ สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/198



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เกษตรออกสูทองตลาด พิกัด

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5458222222222  E=101.7936588888888

N=15.5572722222222  E=101.7785177777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

157 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 5,849,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็กสายทาง บานขาม พ้ืนท่ี ตําบลบานขาม อําเภอ- ถนนลูกรัง กวาง 7.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบานขาม เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 2 ตําบลบานขาม จัตุรัส และตําบลหัวทะเล ยาว 1,700.00 เมตร อําเภอจัตุรัส และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอจัตุรัส - บานเขาดิน อําเภอบําเหน็จณรงค ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวทะเล อําเภอบํา - ทางการเกษตรของ

หมูที่ 5 ตําบลหัวทะเล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร เหน็จณรงค จังหวัด - ประชาชนมีความ

อําเภอบําเหน็จณรงค การสัญจรไป มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ไหลทางกวาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียงได และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กวางขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอย ใฃถนนเพ่ือขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส กวา 10,200.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต

และตําบลหัวทะเล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร และการสัญจร ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอบําเหน็จณรงค สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน พิกัด

การขนสงผลผลิตทางการ N=15.4656233333333  E=101.7938366666666

เกษตรออกสูทองตลาด N=15.4531677777777  E=101.8014966666666

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

158 กอสรางถนนคอนกรีตสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง - 3,358,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานใหมนาดี หมูท่ี 8 ตําบลบานขาม และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานขาม -บานหนองพัน หนองโดน อําเภอจัตรุัส ยาว 1,170.00 เมตร ตําบลบานขามและตําบล 2. การคมนาคมขนสง

กก หมูท่ี 7 ตําบลหนองโดน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนน หนองโดน อําเภอจัตุรัส ทางการเกษตรของ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สัญจรไป-มาไดสะดวกรวดเร็ว กรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภัย ยาว1,170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2.เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานขาม และตําบล 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หนองโดน อําเภอจัตุรัส พ้ืนที่ไมนอยกวา 5,850.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/202



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

N=15.5281533333333  E= 101.7360600000000

N= 15.5375344444444  E= 101.7329977777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

159 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง - 2,668,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหวย หมูท่ี 3 ตําบลหนองโดน และตําบล ถนนดนิ กวาง 4.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองโดน-บานสําโรงโคก กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส ยาว 2,450.00 เมตร ตําบลหนองโดน และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนลูกรัง กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ทางการเกษตรของ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สัญจรไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว บดอัดแนน กวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภัย ยาว 2,450.00 เมตร หนา รวมไปถึงผูท่ีสัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2.เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี 0.20 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองโดน และตําบล  ปริมาตรลูกรังไมนอยวา 3,038.00 ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส ลูกบาศกเมตร ยกระดับดินถม ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ บดอัดแนน กวาง 6.60 เมตร และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 2,450.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

สูทองตลาดไดรวดเร็ว 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เสริม ทางการเกษตร

ปลอดภัย ดินถมบดอัดแนนขยายคันทาง ไมนอยกวา

ขางละ1.75 เมตร ยาว 2,450 เมตร รอยละ 80

ลาดเอียง 1:1.5

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

N=15.5307766666666  E= 101.8099755555555

N= 15.5235577777777  E= 101.8268388888888
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

160 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 970,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน ตําบลผักปง และตําบลหนองตูม ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

การโดยวิธี Recycling   อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลผักปง และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานธาตุงาม หมูที่ 17 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการโดยวิธี Recycling  หนองตูม อําเภอภูเขียว ทางการเกษตรของ

ตําบลผักปง - บานแดง หมูที่ ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

13 ตําบลหนองตูม อําเภอ และปลอดภัย ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีตําบลหรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,100 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช เพ่ิมขึ้น

ผักปง และตําบลหนองตูม อําเภอ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

การขนสงผลผลิตทางการเกษตรสู พิกัด N=16.3488433333333  E= 102.1260066666666 และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย N= 16.3516922222222  E= 102.1273588888888
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

161 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000  - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ตําบลบานเขวา และตําบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 11.00 -18.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง โนนแดง อําเภอบานเขวา  ยาว 17,600.00 เมตร ตําบลบานเขวา และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

บานเขวา หมูท่ี 1 ตําบลบาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete โนนแดง อําเภอบาน ทางการเกษตรของ

เขวา - บานโนนเสาเลา หมูที่ 3 ในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ชวงท่ี 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 14.00 เมตร เขวา จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

ตําบลโนนแดง อําเภอบานเขวา รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 248.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,472.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานเขวา และตําบล ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 11.00 เมตร การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

โนนแดง อําเภอบานเขวา ยาว 385.00 เมตร หนา 0.03 เมตร และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,235.00 ตารางเมตร ท่ีดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ ชวงที่ 3 ผิวจราจร ขนาดกวาง 14.00 เมตร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

เกษตรสูทองตลาดได ยาว 508.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

รวดเร็ว ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 7,112.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 14,819.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด ชวงท่ี 1  N= 15.7658544444444  E= 101.9144022222222

           N= 15.7680955555555  E= 101.9146722222222

ชวงที่ 2  N= 15.7680955555555  E= 101.9146722222222

N= 15.7713177777777  E= 101.9159388888888

ชวงที่ 3  N= 15.7713177777777  E= 101.9159388888888

           N= 15.7839966666666  E= 101.9204055555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

162 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน ตําบลโปงนก และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00  เมตร     ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

การโดยวิธี Recycling  นายางกลัก อําเภอเทพสถิต ยาว 2,900.00 เมตร ตําบลโปงนก และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานศิลาทอง หมูที่ 6 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนนลาดยาง นายางกลัก อําเภอ ทางการเกษตรของ

ตําบลโปงนก - บานนายางกลัก สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผิวปู Asphaltic Concrete เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

หมูที่  1 ตําบลนายางกลัก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี Recycling  รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเทพสถิต 2. เพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่ กม.0+000-กม.0+429 ผิวจราจร ขนาด ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลโปงนก และตําบล กวาง 6.00 เมตร ยาว 429.00 เมตร การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

นายางกลัก อําเภอเทพสถิต ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ท่ีดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3,432.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ชวงที่ 2 กม.2+400-กม.2+900 ผิวจราจร 

ปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,000.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 

6,432.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด ชวงท่ี 1  N= 15.8303144444444  E= 101.4901144444444

           N= 15.8267655555555  E= 101.4885877777777

ชวงที่ 2  N= 15.80936999999999  E= 101.4905888888888

           N= 15.8046766666666  E= 101.4915166666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

163 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน 3,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานสระพัง หมูที่ 1 ตําบลสระพัง และตําบล คอนกรีตและถนนลาดยาง ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ตําบลสระพัง - บานสะเดา บานเตา อําเภอบานแทน กวาง 5.00-8.00 เมตร ยาว 3,300.00 เมตร ตําบลสระพัง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูท่ี 9 ตําบลบานเตา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ตําบลบานเตา ทางการเกษตรของ

อําเภอบานแทน จังหวัด สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ชวงท่ี 1  ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอบานแทน ประชาชนมีความสะดวก

ชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพ่ิมขึ้น

ตําบลสระพัง และตําบล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20  เมตร เคียงไดใชถนนเพ่ือ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานเตา อําเภอบานแทน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 200 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ผิวปู Asphaltic  Concrete ผิวจราจร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ขนาดกวาง  6.00 เมตร 

ปลอดภัย ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร

ชวงที่ 2  ปรับปรุงถนนลาดยาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนิน

การโดยวิธี Recycling    ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 1,093.00 เมตร หนา 0.04

เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 

6,558.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

7,758.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1  N= 16.3942088888888  E= 102.3964800000000

           N= 16.3937911111111  E= 102.3983066666666

ชวงที่ 2  N= 16.3937911111111  E= 102.3983066666666

           N= 16.3899133333333  E= 102.4074066666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

164 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 3,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานเดื่อ ท่ี ตําบลบานเดื่อ และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00 - 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

หมูท่ี 1 ตําบลบานเดื่อ - หนองขา อําเภอเกษตรสม- ความยาว 5,000.00 เมตร ตําบลบานเด่ือ และ 2. การคมนาคมขนสง

บานกุดจิก หมูที่ 8 ตําบล บูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลหนองขา ทางการเกษตรของ

หนองขา อําเภอเกษตร การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ ประชาชนมีความสะดวก

สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ความยาว 1,045.00 เมตร ดินถมเกลี่ย จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี เรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวาง ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานเด่ือ และตําบล ขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา เคียงไดใชถนนเพ่ือ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หนองขา อําเภอเกษตรสม- 5,225.00 ตารางเมตร การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

บูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 16.1242011111111  E= 101.8936722222222

N= 16.1204899999999  E= 101.8848766666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 460,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานหนอง- ท่ี ตําบลหนองบัวใหญ และ ถนนลูกรังกวาง 5.00 - 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

ไผลอม หมูท่ี 5 ตําบลหนอง ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ความยาว 4,000.00 เมตร ตําบลหนองบัวใหญ 2. การคมนาคมขนสง

บัวใหญ  - บานโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลบานกอก ทางการเกษตรของ

หมูท่ี 8 ตําบลบานกอก การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กวาง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัด ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร กวาง พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน เพ่ิมขึ้น

ท่ี ตําบลหนองบัวใหญ และ ขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา เพ่ือการขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 800.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 15.5286266666666  E= 101.9038299999999

N= 15.5293899999999  E= 101.9021533333333
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

166 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานโปรงโก ท่ี ตําบลบานโสก อําเภอ ถนนลูกรังกวาง 5.00 - 5.50 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

หมูท่ี 8 ตําบลบานโสก คอนสวรรค และตําบล ความยาว 1,000.00 เมตร ที่ ตําบลบานโสก อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอคอนสวรรค - บาน หวยบง อําเภอเมือง จังหวัด ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนสวรรค และตําบล ทางการเกษตรของ

หวยหวา หมูท่ี 1 ตําบล ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หวยบง อําเภอเมือง ประชาชนมีความสะดวก

หวยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ความยาว 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ย จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี เรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวาง ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ิมข้ึน

ท่ี ตําบลบานโสก อําเภอ ขางละ 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

คอนสวรรค และตําบล 1,740.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

หวยบง อําเภอเมือง จังหวัด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 15.9169944444444  E= 102.2373433333333

N= 15.9145844444444  E= 102.2355599999999

5-9/219



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

167 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 450,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานจานทุง ที่ ตําบลหนองบัวใหญ และ ถนนลูกรังกวาง 4.00 - 5.00 เมตรความยาว 2,600.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 4 ตําบลหนองบัวใหญ - ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลหนองบัวใหญ และ 2. การคมนาคมขนสง

บานมะเกลือ หมูท่ี 6 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร ตําบลบานกอก อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานกอก อําเภอจัตุรัส การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

ท่ี ตําบลหนองบัวใหญ และ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 780.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขน และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

สงผลผลิตทางการออกสูทองตลาด พิกัด N= 15.5967266666666  E= 101.8657200000000 ท่ีดีขึ้น

ไดรวดเร็วปลอดภัย N= 15.5982000000000  E= 101.8646200000000

5-9/220



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

168 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 2,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานโนนมวง ท่ี ตําบลโพนทอง และตําบล ถนนลูกรังกวาง 4.00 - 5.50 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 7  ตําบลโพนทอง - บุงคลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ความยาว 5,300.00 เมตร ที่ ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

บานโนนแดง หมูท่ี 7 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบุงคลา อําเภอเมือง ทางการเกษตรของ

บานบุงคลา อําเภอเมืองชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ความยาว 697.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

ท่ี ตําบลโพนทอง และตําบล ไหล หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร  ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ เพ่ิมข้ึน

บุงคลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ทางกวางขางละ 0.15 เมตร การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,485.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

การขนสงผลผลิตทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ปลอดภัย พิกัด

N= 15.8155000000000  E= 101.0747099999999

N= 15.8101599999999  E= 101.0771422222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

169 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 1,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานฝาย ที่ ตําบลหนองขาม และ ถนนลูกรังกวาง 5.00 - 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 1,3  ตําบลหนองขาม - ตําบลโนนสะอาด อําเภอ ความยาว 1,000.00 เมตร ที่ ตําบลหนองขาม และ 2. การคมนาคมขนสง

บานดอนหัน หมูที่ 2 ตําบล คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลโนนสะอาด อําเภอ ทางการเกษตรของ

โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค ไดใชถนนในการสัญจร กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คอนสวรรค จังหวดัชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก ความยาว 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ  ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ เพ่ิมข้ึน

ท่ี ตําบลหนองขาม และตําบล 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค 1,740.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N= 15.8503644444444  E= 102.264274444444

N= 15.847655555555  E= 102.2659555555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

170 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,000,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Para Asphalt  Concrete ตําบลหนองบัวแดง และ ถนนลูกรัง กวาง 5.00-7.00 เมตร ยาว 7,900.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง บานหนองไฮเหนือ ตําบลหนองแวง อําเภอ ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู ตําบลหนองบัวแดง และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 3 ตําบลหนองบัวแดง - หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  Para Asphalt  Concrete ตําบลหนองแวง อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานหนองประดู หมูท่ี 14 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา กม.4+525-กม.5+282 ผิวจราจร หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

ตําบลหนองแวง อําเภอหนอง  ไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 757.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่ตําบล หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,542.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมขึ้น

หนองบัวแดง และตําบลหนองแวง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ไดใชถนนในการออกสู พิกัด N= 16.1172088888888  E= 101.7921111111111 ที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภยั N= 16.1182900000000  E= 101.7845655555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

171 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1.เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  - 500,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทางบานซับพระไวย ท่ี ตําบลโพนทอง และ ถนนลูกรังกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 6 ตําบลโพนทอง - ตําบลบานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ ตําบลโพนทอง และ 2. การคมนาคมขนสง

บานหนองแวง หมูที่ 9 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลบานเลา อําเภอ ทางการเกษตรของ

บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก ความยาว 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบ เมืองชัยภูมิ จังหวดัชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ไหล หนา 0.15 เมตร กวางขางละ  รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ รวดเร็ว และปลอดภัย

โพนทอง และตําบลบานเลา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ เพ่ิมข้ึน

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การขนสงทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ถนนในการขนสงผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด N= 15.8798855555555  E= 102.0981499999999 ท่ีดีขึ้น

ปลอดภัย N= 15.8785477777777  E= 102.0994577777777

5-9/226



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

172 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 500,000 - - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทางบานนา พ้ืนที่ตําบลนาเสียว และ  ถนนลูกรัง กวาง 5.00-6.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลนาเสียว เพ่ิมข้ึน

ไกเซา หมูท่ี 6 ตําบลนาเสียว - ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง ยาว 3,800.00 เมตร และตําบลนาฝาย อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานนาฝาย หมูท่ี 3 ตําบล ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

นาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ถนนในการสัญจร ไป-มาได 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 175.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

พ้ืนที่ตําบลนาเสียว และ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 875.00 ตารางเมตร การเกษตรและการ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- สัญจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาด N = 15.9042677777777 E = 102.0515700000000

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.9049444444444 E = 102.0499866666666

5-9/227



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

173 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 500,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บาน พ้ืนท่ีตําบลบานเลา และ ดิน ,ลูกรัง กวาง 4.00-5.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพ่ิมข้ึน

โนนทัน หมูที่ 5 ตําบลบานเลา- ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง- ความยาว 2,050.00 เมตร บานเลา และตําบลรอบ- 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานมอดินแดง หมูท่ี 4 ตําบล ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง เมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

รอบเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ ถนนในการสัญจร ไป-มา ได 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 216.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

พ้ืนที่ตําบลบานเลา และ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- และการสัญจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาดได N = 15.8533755555555 E = 102.0545566666666

รวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.8531600000000 E = 102.0520500000000

5-9/228



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

174 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 2,000,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บาน- พ้ืนที่ตําบลบานเลา และ ลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพ่ิมข้ึน

โนนสะอาด หมูที่ 10 ตําบล- ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง- ยาว 4,700.00 เมตร บานเลา และตําบลนา- 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานเลา - บานนาวัง หมูท่ี 2 ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง เสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ ถนนในการสัญจร ไป-มา ได 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 582.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

พ้ืนที่ตําบลบานเลา และ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,492.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- และการสัญจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด

การเกษตรออกสูทองตลาดได N = 15.8710366666666 E = 102.0753599999999

รวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.8759100000000 E = 102.0774633333333

5-9/229



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

175 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 1,000,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บานสาย พื้นที่ตําบลชองสามหมอ และ ลูกรัง กวาง 5.00-5.50 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบลชอง- เพ่ิมข้ึน

บัวแดง หมูที่ 6 ตําบลชองสาม ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอ - ยาว 800.00 เมตร สามหมอ และตาํบล - 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมอ - บานโสกกกแดง หมูที่ 5 คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ได ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง โคกมั่งงอย อําเภอ- การเกษตรของประชาชน

ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอคอน ใชถนนในการ สัญจร ไป-มา 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว คอนสวรรค จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

สวรรค จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 348.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพ

พ้ืนที่ตําบลชองสามหมอ และ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอ- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและ ที่ดีขึ้น

คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสูทอง N = 15.9865155555555 E = 102.2740822222222

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.9873977777777 E = 102.2768599999999

5-9/230



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

176 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 3,000,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete สายทาง พ้ืนที่ตําบลหนองแวง และ ลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล - เพ่ิมข้ึน

บานหวยมวง หมูท่ี 5 ตําบล ตําบลคูเมือง อําเภอหนอง - ยาว 1,520.00 เมตร หนองแวง และตําบล - 2. การคมนาคมขนสงทาง

หนองแวง - บานโนนคูณ บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู คูเมือง อําเภอหนองบัว- การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 11 ตําบลคูเมือง อําเภอ- ถนนในการ สัญจรไป-มา ได Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาด แดง จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร ยาว 673.00 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพ

พ้ืนที่ตําบลหนองแวง และ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 5,384.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลคูเมือง อําเภอหนอง- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและ ที่ดีขึ้น

บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสูทอง N = 16.0670077777777 E = 101.7003366666666

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 16.0636788888888 E = 101.6951400000000

5-9/231



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

177 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 1,197,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete สายทาง พ้ืนที่ตําบลหนองบัวโคก และ ลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล - เพ่ิมข้ึน

บานทามจาน หมูที่ 5 ตําบล ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ - ยาว 3,650.00 เมตร หนองบัวโคก และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หนองบัวโคก - บานสําโรงโคก จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ- การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ ถนนในการ สัญจรไป-มา ได Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาด จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา พื้นที่ใกลเคยีงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพ

พ้ืนที่ตําบลหนองบัวโคก และ 2,100.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ- ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและ ที่ดีขึ้น

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การสัญจรไป-มา

ถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสูทอง N = 15.4942400000000 E = 101.8342500000000

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.4921855555555 E = 101.8366366666666

5-9/232



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

178 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 1,803,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน พื้นท่ีอําเภอจัตรุัส จังหวัด ลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีอําเภอ - เพ่ิมข้ึน

การโดยวิธี Recycling ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 6,150.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0097 แยก สัญจรไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู รวมไปถึงผูท่ีสัญจร การเกษตรของประชาชน

ทางหลวงฯ 201 - บาน รวดเร็ว และปลอดภัย Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน มีความสะดวก รวดเร็ว

หนองลุมพุก อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต Recycling ชวง กม.3+435 - กม.4+180 เพ่ือการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อําเภอจัตุรัส จังหวัด ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว ทางการเกษตรและ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ 745.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ี การสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไมนอยกวา 4,470.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

ออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน-

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด N = 15.4712699999999 E = 101.8553455555555

N = 15.4695577777777 E = 101.8617766666666

5-9/233



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

179 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืน ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 500,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บานลาด ท่ีตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว คอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 6 ตําบลบานแกง อําเภอ และตําบลหนองโพนงาม อําเภอ ยาว 1,010.00  เมตร บานแกง อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

ภูเขียว - บานหนองไผ หมูท่ี 2 เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง และตําบลหนอง - การเกษตรของประชาชน

ตําบลหนองโพนงาม อําเภอ ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา 5.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โพนงาม อําเภอเกษตร มีความสะดวก รวดเร็ว

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต กวางขางละ 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ท่ีตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 865.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

และตําบลหนองโพนงาม อําเภอ ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- การขนสงผลผลิตทาง ท่ีดีขึ้น

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การเกษตรและการ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด สัญจรไป-มา

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N = 15.4148411111111 E = 101.0477077777777

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N = 15.4122144444444 E = 101.0161155555555
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

180 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 980,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ตําบลวังตะเฆ อําเภอ คอนกรีต กวาง 5.00-6.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมขึ้น

สายทาง บานวังกะทะ หมูที่ 2 หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 7,700.00  เมตร วงัตะเฆ อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลวังตะเฆ อําเภอหนองบัว โปงนก อําเภอเทพสถิต ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และ ตําบลโปงนก การเกษตรของประชาชน

ระเหว - บานบุงเวียน หมูท่ี 4 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง อําเภอเทพสถิต จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

ตําบลโปงนก อําเภอเทพสถิต สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ขนาด 5.00 เมตร ยาว 532.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี 2,660.00 ตารางเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลวังตะเฆ อําเภอหนองบัว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและการ ท่ีดีขึ้น

ระเหว และ ตําบลโปงนก อําเภอ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจรไป-มา

เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน พิกัด

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร N = 15.8097133333333  E = 101.580137777777

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N = 15.8054422222222  E = 101.579119999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

181 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 643,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ตําบลหวยแย อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานใหมสามัคคี หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 12,000.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 2 ตําบลหวยแย อําเภอ ภูแลนคา อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และตําบลภูแลนคา การเกษตรของประชาชน

หนองบัวะเหว - บานชีบน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร อําเภอบานเขวา จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 6 ตําบลภูแลนคา อําเภอ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี 3,190.00 ตารางเมตร เพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและการ ที่ดีข้ึน

ระเหว และ ตําบลภูแลนคา อําเภอ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจรไป-มา

บานเขวาจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน พิกัด

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร N = 15.8234777777777  E = 101.563461111111

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N = 15.8286833333333  E = 101.561117777777

5-9/236



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

182 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 647,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ตําบลหวยแย อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมขึ้น

สายทาง บานหนองกองแกว หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 532.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 4 ตําบลหวยแย อําเภอ ชีบน อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และ ตําบล การเกษตรของประชาชน

หนองบัวะเหว - บานวังกําแพง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร ชีบน อําเภอบานเขวา มีความสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 2 ตําบลชีบน อําเภอ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 532.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผู และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต 3,192.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พ้ืนที่ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีดีขึ้น

ระเหว และ ตําบลชีบน อําเภอ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจรไป-มา

บานเขวาจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน พิกัด

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร N = 15.8807888888888  E = 101.700523333333

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N = 15.8761900000000  E = 101.700933333333

5-9/237



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

183 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 313,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ตําบลหวยแย อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานใหมสามัคคี หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 301.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 2 ตําบลหวยแย อําเภอ ภูแลนคา อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระเหว และตําบล การเกษตรของประชาชน

หนองบัวระเหว - บานชีบน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร ภูแลนคา อําเภอบาน มีความสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 6 ตําบลภูแลนคา อําเภอ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร เขวา จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี 1,505.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- การขนสงผลผลิตทาง ท่ีดีขึ้น

ระเหว และ ตําบลภูแลนคา อําเภอ จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การเกษตรและการ

บานเขวาจังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน พิกัด สัญจรไป-มา

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร N = 15.9294477777777  E = 101.688620000000

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N = 15.5310055666666  E = 101.690072222222
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

184 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 2,789,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็กสายทาง บานโสกปลาดุก พื้นท่ีตําบลโสกปลาดุก ลูกรัง กวาง 5.50-6.50 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว และ ยาว 2,700.00  เมตร โสกปลาดุก อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

อําเภอหนองบัวระเหว - บาน ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส ดําเนินการ กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบัวระเหว และ การเกษตรของประชาชน

หวยบง หมูที่ 9 ตําบลสมปอย จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ตําบลสมปอย อําเภอ มีความสะดวก รวดเร็ว

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตรหรือพื้นท่ีไมนอยกวา รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2.เพื่อใหเกษตรกรในเขตพื้นที่ตําบล 5,000.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ในการดํารงชีวิตประจําวัน

โสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- การขนสงผลผลิตทาง ท่ีดีข้ึน

 และตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การเกษตรและการ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ พิกัด สัญจรไป-มา

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N = 15.6969900000000  E = 101.737766666666

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัยN = 15.6955144444444  E = 101.746216666666

5-9/239



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

185 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 677,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 1  ตําบล พื้นท่ีตําบลหวยแย อําเภอ ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมขึ้น

หวยแย อําเภอหนองบัวระเหว - หนองบัวระเหว และ ตําบล ยาว 4,100.00  เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว- 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองออ หมูท่ี 1 ตําบล ชีบน อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน ระเหว และ ตําบลชีบน การเกษตรของประชาชน

ชีบน อําเภอบานเขวา จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจรกวาง  อําเภอบานเขวา จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว

ชัยภูมิ (ระยะที่ 2) การสัญจร ไป-มาไดสะดวก 6.00 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรลูกรังที่ไมนอย สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี กวา 2,071 ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัวระเหว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- ทางการเกษตรและการ ท่ีดีขึ้น

และตําบลชีบน อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ พิกัด

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N = 15.9031433333333  E = 101.694740000000

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N = 15.9089377777777  E = 101.707281111111

5-9/240



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

186 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 980,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหนองคลอง หมูที่ 5  ตําบล พ้ืนที่ตําบลโสกปลาดุก และ ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมขึ้น

โสกปลาดุก - บานกระจวน ตาํบลโคกสะอาด อําเภอ ยาว 5,600.00  เมตร โสกปลาดุก และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 4 ตําบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน โคกสะอาด อําเภอ การเกษตรของประชาชน

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน เสริมดินถมบดอัดแนน ขยายไหลทางกวาง หนองบัวระเหว จังหวดั มีความสะดวก รวดเร็ว

ชัยภูมิ (ระยะที2่) การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ขางละ 0.50 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

รวดเร็ว และปลอดภัย สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินท่ีไม สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต นอยกวา 1,053.00 ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พ้ืนที่ตําบลโสกปลาดุก และ กม.1+850-กม.4+750 ลงลูกรังบดอัดแนน ทางการเกษตรและการ ท่ีดีขึ้น

ตําบลโคกสะอาด อําเภอ ผิวจราจรกวาง 6.00   เมตร ยาว 2,700 สัญจรไป-มา

หนองบัวระเหว เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ท่ีไมนอยกวา 3,348.00 ลูกบาศกเมตร

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

5-9/241



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- -

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

N = 15.7261355555555  E = 101.704618888888

N = 15.7349188888888  E = 101.685081111111

5-9/242



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

187 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 3,430,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานหวยแย หมูที่ 9 ตําบล พ้ืนท่ีตําบลหวยแย และ ลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมขึ้น

หวยแย - บานหัวสะพาน ตําบลวังตะเฆ อําเภอ ยาว 7,480.00  เมตร หวยแย และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 6  ตําบลวังตะเฆ หนองบัวระเหว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน วังตะเฆ อําเภอ การเกษตรของประชาชน

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน เสริมดินถมบดอัดแนน กวาง 6.40 เมตร หนองบัวระเหว จังหวดั มีความสะดวก รวดเร็ว

ชัยภูมิ (ระยะที่ 2) การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ยาว 5,810.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

รวดเร็ว และปลอดภัย สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินท่ีไม สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต นอยกวา 11,678.00 ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พ้ืนที่ตําบลหวยแย และ ลงลูกรังบดอัดแนน ทางการเกษตรและการ ท่ีดีขึ้น

ตําบลวังตะเฆ อําเภอ ผิวจราจรกวาง 6.00   เมตร ยาว 5,810.00 เมตร สัญจรไป-มา

หนองบัวระเหว เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ท่ีไมนอยกวา 5,360.00 ลูกบาศกเมตร

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

5-9/243



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน-

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

N = 15.7261355555555  E = 101.704618888888

N = 15.7349188888888  E = 101.685081111111

5-9/244



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

188 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนน - 4,800,000 - - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานพนังเสื่อ หมูท่ี 5 พ้ืนที่ตําบลหนองบัวระเหว ลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

ตําบลหนองบัวระเหว - บาน และตําบลโสกปลาดุก ยาว 3,640.00  เมตร หนองบัวระเหว และ   2. การคมนาคมขนสงทาง

ดอนตะโก หมูท่ี 6 ตําบล อําเภอหนองบัวระเหว ดําเนินการ กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน ตําบลโสกปลาดุก อําเภอ การเกษตรของประชาชน

โสกปลาดุก อําเภอหนองบัว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร หนองบัวระเหว จังหวดั มีความสะดวก รวดเร็ว

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ยาว 3,640.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

รวดเร็ว และปลอดภัย หรือปริมาตรดินคลุกที่ไมนอยกวา 4,514.00 สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในเขต ลูกบาศกเมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ในการดํารงชีวิตประจําวัน

พ้ืนที่ตําบลหนองบัวระเหว เสริมลูกรังบดอัดแนนขยายคันทางออก ทางการเกษตรและการ ท่ีดีขึ้น

และตําบลโสกปลาดุก ขางละ 0.50 เมตร ยาว 3,640.00 เมตร สัญจรไป-มา

อําเภอหนองบัวระเหว สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

5-9/245



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐานขององคการบริหารสวน- -

ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

N = 15.7306566666666  E = 101.774410000000

N = 15.7150777777777  E = 101.750311111111

5-9/246



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

189 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง - 5,550,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ยางพารา (Para Soil Cement) พ้ืนที่อําเภอหนองบัวแดง กวาง 5.00-6.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร ประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

สายทาง  ชย.ถ. 1-0120 จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่อําเภอ 2. การคมนาคม

บานโชคอํานวย - บานโนนงิ้ว ถนนในการสัญจรไป-มา (Para Soil Cement) หนองบัวแดง ขนสงทางการเกษตร

อําเภอหนองบัวแดง ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 18,500.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูสัญจร สะดวก รวดเร็ว

2. เพ่ือใหเกษตรกรใน พิกัด พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพิ่มข้ึน

พ้ืนที่อําเภอหนองบัวแดง N=16.0478588888888 E=101.7337655555555 ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมี

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน N=16.0202944444444 E=101.7397311111111 ผลผลิตทางการ คุณภาพในการดํารงชีวิต

ในการขนสงผลผลิตทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เกษตร และการ ประจําวันที่ดีข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจร ไป-มา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/247



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

190 กอสรางถนนดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง - 6,079,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผสมยางพารา (Para Soil พ้ืนที่อําเภอหนองบัวแดง ถนนลูกรัง กวาง 5.00-6.00 เมตร ยาว 3,800.00 เมตร ประชาชนในเขต เพ่ิมขึ้น

Cement) สายทาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่อําเภอ 2. การคมนาคม

ชย.ถ. 1-0121 ถนนในการสัญจรไป-มา (Para Soil Cement) หนองบัวแดง ขนสงทางการเกษตร

บานโชคอํานวย - บานหวยมวง ไดสะดวก รวดเร็ว ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนมีความ

อําเภอหนองบัวแดง และปลอดภัย ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูสัญจร สะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรใน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 12,500.00 ตารางเมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพ่ิมขึ้น

พ้ืนที่อําเภอหนองบัวแดง ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมี

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ผลผลิตทางการ คุณภาพในการดํารงชีวิต

ในการขนสงผลผลิตทางการ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,800.00 ตารางเมตร เกษตร และการ ประจําวันที่ดีข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 20,300.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/248



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.0490700000000 E=101.7416444444444

ชวงที่ 1 N=16.0638499999999 E=101.7286099999999

ชวงที่ 2 N=16.0638499999999 E=101.7286099999999

ชวงที่ 2 N=16.0656611111111 E=101.7167122222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/249



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

191 กอสรางถนนดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง - 7,611,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผสมยางพารา (Para Soil พ้ืนที่อําเภอหนองบัวแดง กวาง 6.00-7.00 เมตร ยาว 4,400.00 เมตร ประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

Cement) สายทาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่อําเภอ 2. การคมนาคม

ชย.ถ. 1-0122 ถนนในการสัญจรไป-มา (Para Soil Cement) หนองบัวแดง ขนสงทางการเกษตร

บานนางแดดโคก - ไดสะดวก รวดเร็ว ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนมีความ

บานโนนกะบาก และปลอดภัย ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูสัญจร สะดวก รวดเร็ว

อําเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือใหเกษตรกรใน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 8,400.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อําเภอหนองบัวแดง ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมี

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ผลผลิตทางการ คุณภาพในการดํารงชีวิต

ในการขนสงผลผลิตทางการ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 18,000.00 ตารางเมตร เกษตร และการ ประจําวันที่ดีข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 26,400.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/250



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.1513288888888 E=101.5669655555555

ชวงที่ 1 N=16.1610644444444 E=101.5656999999999

ชวงที่ 2 N=16.1754766666666 E=101.5762699999999

ชวงที่ 2 N=16.2019911111111 E=101.5812211111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/251



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

192 กอสรางถนนดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง - 8,030,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผสมยางพารา (Para Soil พ้ืนที่อําเภอหนองบัวแดง กวาง 6.00-7.00 เมตร ยาว 4,550.00 เมตร ประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

Cement) สายทาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่อําเภอ 2. การคมนาคม

ชย.ถ. 1-0110 ถนนในการสัญจรไป-มา (Para Soil Cement) หนองบัวแดง ขนสงทางการเกษตร

บานหนองสําราญ - ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนมีความ

บานโสกรัง และปลอดภัย ยาว 4,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูสัญจร สะดวก รวดเร็ว

อําเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือใหเกษตรกรใน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 27,300.00 ตารางเมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อําเภอหนองบัวแดง N=16.0930699999999 E=101.7146288888888 ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมี

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน N=16.0809922222222 E=101.7497611111111 ผลผลิตทางการ คุณภาพในการดํารงชีวิต

ในการขนสงผลผลิตทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เกษตร และการ ประจําวันที่ดีข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจร ไป-มา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/252



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

193 กอสรางถนนดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง - 1,158,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผสมยางพารา (Para Soil พ้ืนที่อําเภอคอนสวรรค กวาง 5.00-5.50 เมตร ยาว 9,326.00 เมตร ประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

Cement) สายทาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่อําเภอ 2. การคมนาคม

ชย.ถ. 1-0087 ถนนในการสัญจรไป-มา (Para Soil Cement) คอนสวรรค ขนสงทางการเกษตร

บานหนองเม็ก - ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนมีความ

บานหนองโนนอย -บานหนองโก และปลอดภัย ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูสัญจร สะดวก รวดเร็ว

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรใน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,900.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อําเภอคอนสวรรค N=15.9631766666666 E=102.3238400000000 ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมี

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน N=15.9629866666666 E=102.3312300000000 ผลผลิตทางการ คุณภาพในการดํารงชีวิต

ในการขนสงผลผลิตทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เกษตร และการ ประจําวันที่ดีข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจร ไป-มา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/253



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

194 กอสรางถนนดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง - 2,530,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผสมยางพารา (Para Soil พ้ืนที่อําเภอเมืองชัยภูมิ กวาง 5.00-5.50 เมตร ยาว 6,500.00 เมตร ประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

Cement) สายทาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่อําเภอ 2. การคมนาคม

ชย.ถ. 1-0126 ถนนในการสัญจรไป-มา (Para Soil Cement) เมืองชัยภูมิ ขนสงทางการเกษตร

บานนาวัง - บานเส้ียวนอย ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนมีความ

อําเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูสัญจร สะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรใน หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 8,500.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพ่ิมข้ึน

พ้ืนที่อําเภอเมืองชัยภูมิ N=15.8987133333333 E=102.0595977777777 ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมี

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน N=15.8881277777777 E=102.0519777777777 ผลผลิตทางการ คุณภาพในการดํารงชีวิต

ในการขนสงผลผลิตทางการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เกษตร และการ ประจําวันที่ดีข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจร ไป-มา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/254



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

195 กอสรางถนนดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง - 868,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผสมยางพารา (Para Soil ศรีสําราญและตําบลคอนสรรค กวาง 8.00-8.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร ประชาชนในเขต เพิ่มขึ้น

Cement) สายทาง อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่ตําบลศรีสําราญ 2. การคมนาคม

บานนาฮี หมูท่ี 9  ไดใชถนนในการสัญจรไป - มา (Para Soil Cement) และตําบลคอนสวรรค ขนสงทางการเกษตร

ตําบลศรีสําราญ -  ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร อําเภอคอนสวรรค ของประชาชนมีความ

บานคอนสวรรค หมูท่ี 9 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวม สะดวก รวดเร็ว

ตําบลคอนสวรรค ศรีสําราญและตําบลคอนสรรค หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,880.00 ตารางเมตร ไปถึงผูท่ีสัญจรพ้ืนท่ี และปลอดภัย เพ่ิมขึ้น

อําเภอคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ N=15.9980911111111 E=102.3625699999999 ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมี

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง N=15.9995788888888 E=102.3658211111111 เพ่ือการขนสงผลผลิต คุณภาพในการดํารงชีวิต

การเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร และ ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเร็วปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว การสัญจร ไป-มา

5-9/255



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

196 กอสรางถนนดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะทางสายเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง - 2,836,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผสมยางพารา (Para Soil พ้ืนที่อําเภอหนองบัวระเหว กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร ประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

Cement) สายทาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยางพารา พ้ืนที่อําเภอ 2. การคมนาคม

ชย.ถ. 1-0113 ถนนในการสัญจรไป-มา (Para Soil Cement) หนองบัวระเหว ขนสงทางการเกษตร

บานหนองโจด - บานวังตะเฆ ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนมีความ

อําเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือใหเกษตรกรใน ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูสัญจร สะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อําเภอหนองบัวระเหว หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 9,500.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน N=15.8550844444444 E=101.7161333333333 ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมี

ในการขนสงผลผลิตทางการ N=15.8688322222222 E=101.7093355555555 ผลผลิตทางการ คุณภาพในการดํารงชีวิต

เกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เกษตร และการ ประจําวันที่ดีข้ึน

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว สัญจร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

197 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 4,885,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ยางพารา (Para  Soil Cement) ตําบลบานเด่ือและ ตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพ่ิมข้ึน

สายทาง (แยก ทล.201) บานเด่ือ กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส เมตร ยาว 2,780.00 เมตร บานเด่ือและ ตําบลกุด 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 5 ตําบลกุดนํ้าใส - บาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดิน น้ําใส อําเภอจัตุรัส ทางการเกษตรของ

โนนสะอาด หมูที่ 8 ตําบล สัญจร ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซีเมนตผสมยางพารา จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

บานกอก อําเภอจัตุรัส และปลอดภัย (Para  Soil Cement) ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลบานเด่ือและ ตําบล ยาว 2,780.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัด หนา 0.15 เมตร  และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ท่ีดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู 16,680.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผูปลูก  พิกัด

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้น  N=15.5509366666666 E=101.8426800000000

โดยการใชน้ํายางพาราใน  N=15.5340355555555 E=101.8604055555555

การกอสราง ตามแบบมาตรฐาน 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

198 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 8,389,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ยางพารา (Para  Soil Cement) ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 ชนในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมขึ้น

สายทาง บานหนองมวง หมูท่ี 4 และตําบลโสกปลาดุก  เมตร ยาว 4,875.00 เมตร สมปอย อําเภอจัตุรัส 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส - อําเภอหนองบัวระเหว ดําเนินการ กอสรางถนนดิน และตําบลโสกปลาดุก ทางการเกษตรของ

บานโสกปลาดุก หมูท่ี 2 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ซีเมนตผสมยางพารา อําเภอหนองบัวระเหว ประชาชนมีความ

โสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว สัญจร ไป-มาไดสะดวก  (Para  Soil Cement) จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย กม.0+000 - กม.4+875 ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส ยาว 4,875.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

และตําบลโสกปลาดุก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ และการสัญจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

อําเภอหนองบัวระเหว ไมนอยกวา 29,250.00 ตารางเมตร

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร  พิกัด

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว  N=15.6972311111111 E=101.8112322222222

ปลอดภัย  N=15.6924500000000 E=101.7694588888888

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผูปลูก ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวน

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้น จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

โดยการใชน้ํายางพาราใน

การกอสราง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

199 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 4,861,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา- 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู  Para Asphalt Concrete อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 ชนในเขตพื้นที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

 ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เมตร ยาว 11,788.00 เมตร เนินสงา  จังหวดัชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0108 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองฉิม – บานรังงาม 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความ

อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ  ดําเนินการโดยวิธี Recycling การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

(ตอนท่ี 1) ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต กม.7+398 - กม.8+648 ผิวจราจร การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,250.00 เมตร ไหลทางกวาง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ท่ีดีขึ้น

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 10,000.00 ตารางเมตร

5-9/261



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

 พิกัด

N=15.4988888888888 E=101.9506666666666

N=15.4921644444444 E=101.9567644444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/262



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

200 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย - 4,861,000 -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 ชนในเขตพื้นที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เมตร ยาว 11,788.00 เมตร เนินสงา  จังหวดัชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0108 บานหนองฉิม – ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนน รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานรังงาม อําเภอเนินสงา 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ลาดยาง ผิวปู Para Asphalt ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี 2) อําเภอเนินสงา  จังหวัดชัยภูมิ Concrete ดําเนินการโดย การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต วิธี Recycling กม.8+648- การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด กม.9+898 ผิวจราจร ขนาดกวาง สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ที่ดีข้ึน

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา

10,000.00 ตารางเมตร

5-9/263



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

N=15.4921644444444 E=101.9567644444444

N=15.4863266666666 E=101.9642477777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/264



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

201 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 4,748,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอบานเขวาจังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 7,000.00 เมตร บานเขวาจังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0138 แยกทางหลวง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนน รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

225 - บานคลองไผงาม 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ ลาดยาง ผิวปู Para Asphalt ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความ

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ บานเขวา  จังหวดัชัยภูมิ ไดใช Concrete ดําเนินการโดยวิธี การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ถนนในการขนสงผลผลิตทางการ Recycling กม.5+169-กม.6+777 การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,608.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา ท่ีดีขึ้น

9,648.00 ตารางเมตร

5-9/265



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

 พิกัด

N=15.7561877777777 E=101.8596777777777

N=15.7485600000000 E=101.8511733333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/266



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

202 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 2,389,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา  ยาว 13,823.00 เมตร บานเขวาจังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0102 บานเขวา - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวบาน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความ

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  ดําเนินการโดยวิธี Recycling การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ชวงที่ 1 กม.3+436-กม.3+668 การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 232.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

 หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ที่ดีขึ้น

1,392.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 กม.4+348-กม.4+525 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

 ยาว 177.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,062.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม.5+459-กม.5+873 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 414.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,484.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมด

ไมนอยกวา 4,938.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

203 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 2,800,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอหนองบัวระเหว  ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพ้ืนที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง จังหวดัชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 21,600.00 เมตร หนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0113 บานหนองโจด - สัญจร ไป-มาไดสะดวก รวดเรว็ ดําเนินการ ปรับปรุงถนน จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

บานวงัตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว และปลอดภัย ลาดยาง ผิวปู Para Asphalt ผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนเพ่ือการขนสง สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบัวระเหว   ชวงท่ี 1 กม.16+200-กม.16+400 ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 200.00 เมตร ไหลทางกวาง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ที่ดีข้ึน

ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 กม.18+800-กม.19+200 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม.19+300-กม.19+600 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมด

ไมนอยกวา 5,800.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.8530111111111 E=101.7164444444444

         N=15.8552222222222 E=101.7162222222222

ชวงที่ 2 N=15.8711111111111 E=101.7070000000000

         N=15.8728888888888 E=101.7037777777777

ชวงที่ 3 N=15.8740000000000 E=101.7025555555555

          N=15.8761111111111 E=101.7010000000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/271



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

204 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 4,796,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete ดําเนินการ ตําบลหนองฉิมและตําบลกะฮาด ถนนลาดยาง กวาง 7.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,484.00 เมตร หนองฉิมและตําบล 2. การคมนาคมขนสง

บานบะเสียว หมูที่ 6 ตําบล ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง กะฮาด อําเภอเนินสงา ทางการเกษตรของ

หนองฉิม - บานหนองดินดํา ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ประชาชนมีความ

หมูที่ 10 ตําบลกะฮาด 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยวิธี Recycling ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ตําบลหนองฉิมและตําบลกะฮาด ชวงที่ 1 กม.0+000-กม.1+181 ไดใชถนนเพ่ือการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 1,181.00 เมตร ไหลทางกวาง และการสญัจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ที่ดีข้ึน

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 8,267.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 กม.1+256-กม.1+484 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 228.00 เมตร  ไหลทางกวาง 

ขางละ 0.50 มตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,596.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมด

ไมนอยกวา 9,863.00 ตารางเมตร

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.5624444444444 E=101.9970000000000

    N=15.5723333333333 E=101.9966666666666
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 N=15.5734444444444 E=101.9961111111111

         N=15.5755555555555 E=101.9953333333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

205 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 6,184,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ชนในเขตพ้ืนที่ อําเภอ เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 6,950.00 เมตร หนองบัวระเหว  จังหวัด 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0118 บานทาชาง - ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี ทางการเกษตรของ

บานทากูบ อําเภอหนองบัวระเหว และปลอดภัย  ผิวปู Para Asphalt Concrete สัญจรพื้นท่ีใกลเคียงได ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  ดําเนินการโดยวิธี Recycling ใชถนนเพ่ือการขนสง สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบัวระเหว กม.5+190-กม.6+790 ผิวจราจร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว  หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ี ที่ดีขึ้น

ปลอดภัย ไมนอยกวา 12,800.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

 พิกัด

N=15.6476000000000 E=101.7217222222222

N=15.6327144444444 E=101.7213955555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงาน

ทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

206 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 3,465,000  -  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ประชาชน เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 6,100.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0105 บานทามจาน - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนน จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานสําโรงโคก อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ลาดยาง ผิวปู Para Asphalt รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling พ้ืนที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ชวงที่ 1 กม.0+000-กม.1+138 ไดใชถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ทางการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,138.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา และการสญัจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

6,828.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 2 กม.1+677-กม.1+739

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 62.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 372.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 7,200.00 ตารางเมตร

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.5067299999999 E=101.8213555555555

ชวงที่ 1 N=15.5033844444444 E=101.8312644444444

ชวงที่ 2 N=15.5031977777777 E=101.8362466666666

ชวงที่ 1 N=15.5032444444444 E=101.8368200000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

207 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู  1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 4,730,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Para Asphalt Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพ้ืนที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 14,039.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0099 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ดําเนินการ ปรับปรุงถนน รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวใหญ - 2.เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ ลาดยาง ผิวปู Para Asphalt ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความ

บานสระสี่เหลี่ยม อําเภอจัตุรัส จัตุรัส จังหวดัชัยภูมิ ไดใชถนน Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี1) ในการขนสงผลผลิตทางการ ชวงที่ 1 กม.6+100-กม.6+730 การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ปลอดภัย ยาว 630.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,780.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

ชวงที่ 2 กม.11+020-กม.11+770
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 750.00 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 6,000.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 9,780.00 ตารางเมตร

 พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.5389411111111 E=101.8995888888888

         N=15.5341799999999 E=101.9024255555555

ชวงที่ 2 N=15.4992833333333 E=101.9126677777777

         N=15.4952555555555 E=101.9082199999999

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/280



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

208 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 4,824,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพ้ืนที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 14,039.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0099 บานหนองบัวใหญ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนน รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

 - บานสระสี่เหลี่ยม อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ลาดยาง ผิวปู Para Asphalt ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี2) อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต กม.11+770-กม.13+020 การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,250.00 เมตร ไหลทางกวาง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ท่ีดีข้ึน

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 10,000.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

 พิกัด

 N=15.4952555555555 E=101.9082199999999

 N=15.4880800000000 E=101.9019244444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/282



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

209 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 3,426,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete ดําเนินการ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพ้ืนที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

โดยวิธี Recycling สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 6,150.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0097 แยกทางหลวงฯ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ปรับปรุงถนน รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

201 - บานหนองลุมพุก 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ลาดยาง ผิวปู Para Asphalt ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความ

อําเภอจัตุรัส ชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ Concrete ดําเนินการ การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต โดยวิธี Recycling กม.3+000-กม.4+180 การเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,180.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ในการดํารงชีวิตประจําวัน

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,080.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

5-9/283



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

 พิกัด

 N=15.4700300000000 E=101.8519577777777

 N=15.4695577777777 E=101.8617766666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวน

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/284



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

210 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู Para 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสาย  - 1,350,000  -  - - รอยละ 80 ของประชา 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphalt Concrete สายทาง ตําบลหนองบัวโคก และตําบล ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ชนในเขตพื้นที่ตําบล เพ่ิมข้ึน

บานทามจาน หมูที่ 5 ตําบล กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ยาว 3,650.00 เมตร หนองบัวโคก และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

หนองบัวโคก - บานสําโรงโคก จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนน กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ทางการเกษตรของ

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส สัญจร ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ลาดยาง ผิวปู  Para Asphalt Concrete จังหวัดชัยภมูิรวมไปถึง ประชาชนมีความ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ีตําบล ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

หนองบัวโคก และตําบลกุดนํ้าใส หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา2,100.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  พิกัด N=15.4967766666666 E=101.8350600000000 และการสญัจรไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=15.4942444444444 E=101.8342555555555 ท่ีดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวน

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/285



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

211 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ยาว 10,125.00 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0037 รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานทาหินโงม - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานโปรงชาง เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,216.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.0621933333333 E=102.0615733333333 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.0610833333333 E=102.0617444444444

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/286



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

212 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 ผิวปู Para Asphalt เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 13,558.00 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0024 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานกุดตุม - บานหินกอง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 150.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.8659733333333 E=102.1857788888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=15.8647466666666 E=102.1850811111111

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/287



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

213 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 ผิวปู Para Asphalt เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 9,808.00 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0016 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองหญารังกา - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหวยบง เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.8435899999999 E=102.1640200000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=15.8431811111111 E=102.1626566666666

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/288



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

214 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 4,512.00 เมตร ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0039 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองกุงใหม - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความสะดวก 

บานธาตุกลาง ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอภูเขียว ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,230.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.2060100000000 E=102.1773300000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.2075477777777 E=102.1762511111111

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/289



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

215 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 495,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 3,000.00 เมตร ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0049 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวคํา - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหนองกุง ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,256.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.2252511111111 E=102.1949588888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.2251866666666 E=102.1934777777777

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/290



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

216 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 3,000.00 เมตร ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0040 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองคัน - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหนองครอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอภูเขียว ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ี การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ไมนอยกวา 1,248.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.2227577777777 E=102.2169877777777 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.2228022222222 E=102.2188833333333

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/291



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

217 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 11,788.00 เมตร ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ.1-0103  สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองคัน -บานโคกกุง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,240.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.1574655555555 E=102.1632166666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.1560800000000 E=102.1632511111111

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/292



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

218 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 32,310.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0001 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

แกงครอ - ทามะไฟหวาน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอแกงครอ แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ชวงท่ี 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 80.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 640.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง ยาว 76.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 608.00 ตารางเมตร

ในการกอสราง หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,248.00 ตารางเมตร

5-9/293



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

 พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.1199922222222 E=102.2512711111111

           N=16.1196300000000 E=102.2506200000000

ชวงที่ 2 N=16.1196300000000 E=102.2506200000000

          N=16.1192299999999 E=102.2500266666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/294



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

219 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 10,544.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0034 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานแกงครอ - บานนา 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความสะดวก 

หนองทุม อําเภอแกงครอ แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,240.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.1000833333333 E=102.2587366666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.0990444444444 E=102.2577344444444

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/295



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

220 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 10,126.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0030 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานโนนทองหลาง - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปูPara Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานโคกลาม แกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอแกงครอ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,240.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.1054111111111 E=102.2177088888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.1045911111111 E=102.2165111111111

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/296



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

221 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 14,081.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0032 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองมะเขือ - 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหนองชางเอก แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอแกงครอ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,230.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.1345155555555 E=102.2204611111111 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.1350000000000 E=102.2185899999999

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/297



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

222 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 4,575.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0033 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานซํามูลนาก - บานหวย 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

หวานไพล อําเภอแกงครอ แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,240.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.1685066666666 E=102.2878199999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.1698799999999 E=102.2880400000000

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/298



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

223 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 5,400.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0005 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

แยก ทล.2389 - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหนองสังข แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอแกงครอ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 206.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,236.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.2620500000000 E=102.3560488888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.2601822222222 E=102.3560644444444

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/299



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

224 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 700.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0036 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานเกายาดี - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหวยหินลาด แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอแกงครอ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.0453600000000 E=102.0548177777777 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.0435866666666 E=102.0553188888888

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/300



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

225 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ยาว 3,000.00 เมตร แกงครอ  จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0035 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานสระแต - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ผิวปู Para Asphalt Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหนองผักหลอด แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอแกงครอ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 156.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,248.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.2019466666666 E=102.2679811111111 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.2029199999999 E=102.2689700000000

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/301



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

226 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,021.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0043 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

แยกทางหลวง 2037 - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ชวง กม.2+183-กม.2+435 ผิวจราจร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหนองหญาขาวนก ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ขนาดกวาง 5.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอภูเขียว ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 252.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,260.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.3645722222222 E=102.0865222222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.3667377777777 E=102.0872333333333

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/302



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

227 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 495,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ถนนลาดยาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 8,940.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0014 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานบุงคลา - บานกุดตุม 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ชวง กม.5+365-กม.5+600 ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,175.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.7876311111111 E=102.1114277777777 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=15.7869199999999 E=102.1127399999999

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/303



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

228 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,900.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0022 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานวังกานเหลือง - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ชวง กม. 0+418 - กม.0+613 ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความสะดวก 

บานโนนนอย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,170.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.6973311111111 E=101.9986222222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=15.6955799999999 E=101.9985699999999

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/304



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

229 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 15,101.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0013 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานโนนสาทร - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ชวง กม.6+793 - กม.6+990 ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานหนองปลาเฒา เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร  การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 197.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,182.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.8276466666666 E=101.9696966666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=15.8260644444444 E=101.9687533333333

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/305



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

230 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 493,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 7,088.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0046 สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวพักเกวียน - 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ ชวง กม.0+000 - กม.0+180 ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานเพชร อําเภอภูเขียว ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,260.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.2947077777777 E=102.2191866666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=16.2958933333333 E=102.2203322222222

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/306



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

231 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 9,900.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0023 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ี ทางการเกษตรของ

บานหนองนาแซง - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ชวง กม.6+352 - กม.6+548 ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ ประชาชนมีความสะดวก 

บานโนนหวานไพร เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,176.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  พิกัด ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.7466122222222 E=101.9780799999999 ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา N=15.7458033333333 E=101.9764477777777

ในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

232 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 485,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt บานแทน  จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,193.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอ เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง ในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง บานแทน จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ชย.ถ. 1-0026 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปูPara Asphalt Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองโดน - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอ ชวงที่ 1 กม.1+012 - กม.1+112 ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความสะดวก 

บานสามสวน บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอบานแทน ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ชวงที่ 2 กม.1+544 - กม.1+654 ในการดํารงชีวิต

ปลูกยางพาราใหราคายาง ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา ยาว 110.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ในการกอสราง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 660.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,260.00 ตารางเมตร

5-9/308



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

 พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.7876311111111 E=102.1114277777777

           N=15.7869199999999 E=102.1127399999999

ชวงที่ 2 N=15.7876311111111 E=102.1114277777777

           N=15.7869199999999 E=102.1127399999999

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/309



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

233 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 3,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0015 บานหนองหญารังกา - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

สามแยกภูแฝด 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กม.0+000 - กม.0+150 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 150.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.8457944444444 E=102.1095033333333 วันที่ดีขึ้น

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้น N=15.8467644444444 E=102.1106088888888

โดยการใชน้ํายางพาราในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

กอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/310



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

234 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 8,121.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0017 บานลาดใหญ - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหวยบงเหนือ ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.7+671 - กม.7+821 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว 150.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.8431055555555 E=102.1710633333333 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.8442999999999 E=102.1702988888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/311



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

235 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 17,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0021 บานไทรงาม - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองแดงนอย ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.3+450 - กม.3+601 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว 151.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,208.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.9154399999999 E=102.1578355555555 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.9146244444444 E=102.1590766666666

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/312



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

236 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 7,140.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0084 บานโคกมั่งงอย - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานดงเย็น ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.2+090 - กม.2+242 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ยาว 152.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,216.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.9497088888888 E=102.2316344444444 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.9509100000000 E=102.2308177777777

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/313



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

237 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 13,675.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0083 บานจอก - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานสําราญ ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.12+920 - กม.13+073 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ยาว 153.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,224.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0082444444444 E=102.3430488888888 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.0096166666666 E=102.3435088888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/314



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

238 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ยาว 3,425.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0029 บานหนองชาติ - ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานโนนเขวา ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.1+292 - กม.1+444 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ยาว 152.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,216.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.9132922222222 E=102.2999399999999 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.9125511111111 E=102.3011733333333

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

239 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 488,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 10,577.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0081 บานนาโจด - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองปลาปง ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.9+395 - กม.9+595 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0131322222222 E=102.3468777777777 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.0141811111111 E=102.3456188888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

240 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 6,269.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0082 บานยางหวาย -  ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานจอก อําเภอคอนสวรรค และปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวงที่ 1 กม.3+663 - กม.3+723 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ยาว 60.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 480.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ชวงที่ 2 กม.4+059 - กม.4+109 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 50.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ชวงที่ 3 กม.4+506 - กม.4+548 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง ยาว 42.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 336.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,216 ตารางเมตร

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.9044900000000 E=102.2888266666666

ชวงที่ 1 N=15.9050299999999 E=102.2887277777777

ชวงที่ 2 N=15.9080222222222 E=102.2882366666666

ชวงที่ 1 N=15.9084677777777 E=102.2881711111111

ชวงที่ 3 N=15.9119799999999 E=102.2875311111111

ชวงที่ 1 N=15.9124422222222 E=102.2874466666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

241 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 495,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอหนองบัวแดง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มาได ยาว 42,695.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0061 บานหนองบัวแดง - สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานโหลน อําเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอหนองบัวแดง  กม.25+269 - กม.25+419 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ยาว 150.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.1851066666666 E=101.6054533333333 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.1860733333333 E=101.6043466666666

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/319



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

242 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 490,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอหนองบัวแดง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มาได ยาว 11,120.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0063 แยกทางหลวง 2359 - สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองสําราญ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง  กม.3+422 - กม.3+622 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0788155555555 E=101.7591055555555 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.0785822222222 E=101.7572333333333

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/320



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

243 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอหนองบัวแดง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มาได ยาว 23,350.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0064 บานโนนเหมา - สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองหอยปง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง  กม.22+850 - กม.22+998 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ยาว 148.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,184.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0287622222222 E=101.5208222222222 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.0273655555555 E=101.5208500000000

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/321



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

244 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอหนองบัวแดง เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มาได ยาว 4,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0062 บานหนองไฮใต - สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานกุดชุมแสง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง  กม.0+415 - กม.0+617 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ยาว 202.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,212.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0588233333333 E=101.8229777777777 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.0572066666666 E=101.8230511111111

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/322



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

245 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอภักดีชุมพล เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 7,656.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0067 บานเจียง - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานคลองจันลา 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอภักดีชุมพล อําเภอภักดีชุมพล กม.0+677 - กม.0+880 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 203.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,218.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0247355555555 E=101.4996033333333 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.0260633333333 E=101.4985499999999

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/323



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

246 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอภักดีชุมพล เพิ่มขึ้น

 Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 9,500.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0069 บานคลองจันลา - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานถ้ําวัวแดง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอภักดีชุมพล อําเภอภักดีชุมพล กม.0+000 - กม.0+153 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 153.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,224.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0622477777777 E=101.4812011111111 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.0625244444444 E=101.4797811111111

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

247 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 495,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ได ยาว 6,296.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0085 บานโนนทอง - สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานภูดิน อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค ชวงที่ 1 กม.2+356 - กม.2+456 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ยาว 100.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

 การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได ชวงที่ 2 กม.2+625 - กม.2+677 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 52.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 416.00 ตารางเมตร

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,216.00 ตารางเมตร

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง

5-9/325



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.8513000000000 E=102.2801811111111

ชวงที่ 1 N=15.8515077777777 E=102.2792355555555

ชวงที่ 2 N=15.8517988888888 E=102.2777311111111

ชวงที่ 1 N=15.8519255555555 E=102.2771766666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/326



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

248 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 5,221.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0042 บานโคกสะอาด - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองไรไก อําเภอภูเขียว ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวง กม.4+511 - กม.4+724 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 213.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,278.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4889699999999 E=102.1643999999999 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4887322222222 E=102.1664099999999

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/327



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

249 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 7.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 6,074.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0048 บานโคกสะอาด - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหัวคูสระ อําเภอภูเขียว ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวง กม.5+028 - กม.5+212 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 184.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,288.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4777200000000 E=102.0821599999999 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4765955555555 E=102.0809122222222

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/328



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

250 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 15,075.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0051 บานโคกสะอาด - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานโจด อําเภอภูเขียว ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวง กม.6+986 - กม.7+146 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 161.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,288.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4696700000000 E=102.1880577777777 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4700955555555 E=102.1895511111111

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/329



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

251 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอคอนสาร เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 10,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0056 บานคอนสาร - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหวยแกว อําเภอคอนสาร ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.2+120 - กม.2+331 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

 อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ยาว 211.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,266.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.6222422222222 E=101.8995155555555 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.6230400000000 E=101.8977288888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/330



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

252 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 7.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 15,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0038 บานลาด - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานนาผักเสี้ยน อําเภอภูเขียว ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวง กม.0+824 - กม.1+006 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 182.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,274.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4133244444444 E=102.0166522222222 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4146188888888 E=102.0154788888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/331



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

253 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 495,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ยาว 2,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0018 บานโพธิ์ทอง - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ ชวง กม.1+263 - กม.1+413 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 150.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.8726744444444 E=102.0386911111111 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.8715244444444 E=102.0395899999999

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/332



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

254 ซอมแซมถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 401,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก ผิวปู อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กวาง 5.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

Para Asphalt Concrete ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 300.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0054 ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวพักเกวียน - ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

บานโนนตุน อําเภอภูเขียว 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวง กม.7+450 - กม.7+750 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 300.00 เมตร หนา 0.03 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.2815166666666 E=102.2548266666666 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.2783999999999 E=102.2545288888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/333



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

255 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 490,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอบานแทน เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 2,568.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0027 บานหนองโดน - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานเมืองคง อําเภอบานแทน ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวงที่ 1 กม.0+241 - กม.0+385 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ยาว 144.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ชวงที่ 2 กม.0+469 - กม.0+532 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 63.00 เมตร วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 378.00 ตารางเมตร

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,242.00 ตารางเมตร

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง

5-9/334



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.3771744444444 E=102.2913911111111

ชวงที่ 1 N=16.3758599999999 E=102.2916599999999

ชวงที่ 2 N=16.3751177777777 E=102.2918044444444

ชวงที่ 1 N=16.3745244444444 E=102.2919155555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/335



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

256 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 495,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

 Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 6,436.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0050 บานแดง - บานสวาง ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.6+206 - กม.6+421 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 215.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,290.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3492733333333 E=102.0928077777777 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.3511299999999 E=102.0934466666666

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/336



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

257 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ยาว 12,189.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0053 บานหนองสองหอง - ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว และ ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานโนนขา อําเภอภูเขียว ปลอดภัย ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.4+048 - กม.4+263 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 215.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,290.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4300599999999 E=102.1622288888888 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4285144444444 E=102.1609499999999

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/337



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

258 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 - 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจรไป-มา ยาว 7,440.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0075 บานหนองบัวขาว - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานทาขามแป 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ ชวงที่ 1 กม.2+375 - กม.2+415 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 40.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 320.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว ชวงที่ 2 กม.3+507 - กม.3+652 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

ปลอดภัย ยาว 145.00 เมตร หนา 0.04 เมตร วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 870.00 ตารางเมตร

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,190.00 ตารางเมตร

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง

5-9/338



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.7641977777777 E=101.9407555555555

ชวงที่ 1 N=15.7638377777777 E=101.9407255555555

ชวงที่ 2 N=15.7554344444444 E=101.9403900000000

ชวงที่ 1 N=15.7540933333333 E=101.9403744444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/339



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

259 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 496,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจรไป-มา ยาว 14,734.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0076 บานหวยหลัว - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานปายาง อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ กม.6+352 - กม.6+552 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ปลอดภัย N=15.7173533333333 E=101.9857033333333 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.7172233333333 E=101.9838088888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/340



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

260 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจรไป-มา ยาว 18,476.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0072 บานกุดละลม - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองแหน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ กม.7+327 - กม.7+525 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 198.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,188.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ปลอดภัย N=15.7230333333333 E=102.0726444444444 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.7243566666666 E=102.0737955555555

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/341



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

261 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจรไป-มา ยาว 3,400.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0132 บานเมืองนอย - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานยางบา 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ กม.0+157 - กม.0+309 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 152.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,216.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ออกสูทองตลาดไดรวดเร็ว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ปลอดภัย N=15.8276188888888 E=102.0234100000000 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.8276299999999 E=102.0220033333333

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/342



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

262 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ยาว 9,013.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0114 บานตลาดทราย - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานกุดกวาง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอเกษตรสมบูรณ กม.2+105 - กม.2+263 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 158.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,264.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3147099999999 E=102.0031933333333 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.3156011111111 E=102.0028977777777

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/343



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

263 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 493,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ยาว 5,756.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0077 บานเมืองเกา - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานทาเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเกษตรสมบูรณ กม.2+310 - กม.2+467 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 157.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,256.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.2830544444444 E=101.9100855555555 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.2842966666666 E=101.9095200000000

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/344



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

264 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 495,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ยาว 2,483.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0071 บานศาลา - บานตลาด ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเกษตรสมบูรณ กม.1+415 - กม.1+625 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 210.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,260.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3112711111111 E=101.9684099999999 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.3102555555555 E=101.9700488888888

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/345



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

265 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 491,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ยาว 2,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0115 บานหญานาง - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานวังมวง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอเกษตรสมบูรณ กม.0+520 - กม.0+678 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 158.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,264.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4005455555555 E=101.9645299999999 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4011488888888 E=101.9631711111111

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/346



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

266 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนน ในการสัญจร ไป-มา ยาว 2,000.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0116 บานวังมวง - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหญานาง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอเกษตรสมบูรณ กม.0+000 - กม.0+158 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได ใชถนนใน ยาว 158.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,264.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

เกษตรออกสูทองตลาดได พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4243577777777 E=101.9078766666666 วันที่ดีขึ้น

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4238599999999 E=101.9093100000000

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/347



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

267 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอคอนสาร เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 9,140.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0057 บานหนองหลม - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานนาผักเสี้ยน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กม.4+680 - กม.4+892 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

ใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 212.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,272.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.5247844444444 E=101.9566377777777 วันที่ดีขึ้น

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ N=16.5249644444444 E=101.9586211111111

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/478



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

268 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอคอนสาร เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 11,823.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0055 บานสันติสุข - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานโสกมะตูม 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กม.1+280 - กม.1+440 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

ใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 160.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,280.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=16.4730355555555 E=101.9614644444444 วันที่ดีขึ้น

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ N=16.4729899999999 E=101.9629888888888

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/349



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

269 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 492,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 - 8.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอจัตุรัส เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 8,823.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0101 บานโนนจาน - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวบาน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กม.1+340 - กม.1+536 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

ใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 196.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,176.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.6507266666666 E=101.9255188888888 วันที่ดีขึ้น

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ N=15.5612011111111 E=101.9237500000000

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/350



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

270 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 491,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Para Asphalt อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 - 8.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอจัตุรัส เพิ่มขึ้น

Concrete สายทาง ชย.ถ. ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 14,039.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

1-0099 บานหนองบัวใหญ - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานสระสี่เหลี่ยม อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก  

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กม.7+785 - กม.7+982 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็วและปลอดภัย

ใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 197.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,182.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.5262388888888 E=101.9036466666666 วันที่ดีขึ้น

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้นโดยการ N=15.5245466666666 E=101.9041855555555

ใชน้ํายางพาราในการกอสราง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/351



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

271 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,034,000  -  - - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0129 อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ของประชาชนใน 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานโนนเปลือย - บานวงัตะเฆ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 9,985.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอบานเขวา การเกษตรของประชาชน

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กวาง 6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ไดใชถนนในการขนสง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,540.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  พิกัด N=15.7907222222222 E=

 N=15.7922194444444 E=101.8050528888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/352



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

272 ปรับปรุงถนนลกูรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,238,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง

สายทาง บานนาหัวแรด ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลบานแกง 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 11 ตําบลบานแกง และตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร ยาว 3,600.00 เมตร อําเภอภูเขียว และตําบล การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว - บานโจดกลาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ โนนคูณ  อําเภอคอนสาร มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูที่ 4 ตําบลโนนคูณ สัญจร ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  สัญจร พื้นท่ีใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 21,600.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

บานแกง อําเภอภูเขียว และ  พิกัด ผลผลิตทางการเกษตร 

ตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร  N=16.4504055555555 E=101.9912422222222 และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ   N=16.4789200000000 E=101.9857544444444

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

สูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/353



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

273 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 898,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง

สายทาง บานหนองดินดํา ตําบลบานแกงและตําบลหนองตูม ถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,230.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานแกง 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 2 ตําบลบานแกง - อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ และ ตําบลหนองตูม การเกษตรของประชาชน

บานสวาง หมูท่ี 2 ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 2,230.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 8,920.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บานแกง และตําบลหนองตูม  พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ N=16.4018833333333 E=102.1001899999999  และการสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง  N=16.3906999999999 E=102.0909211111111

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/354



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

274 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 374,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete หนองโดน และตําบลกุดน้ําใส ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองโดน 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานยางเครือ หมูที่ 6 อําเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ  กวาง 5.00 เมตร ยาว 8,700.00 เมตร และตําบลกุดน้ําใส การเกษตรของประชาชน

ตําบลหนองโดน - ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเรว็ 

บานดอนเกษตร หมูที่ 11 ไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ผิวปู Asphaltic  Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ตําบล ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร  พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวดัชัยภูมิ หนองโดน และตําบลกุดน้ําใส ยาว 360.00 เมตร หนา 0.03 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ดํารงชีวติประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร การเกษตร และการสัญจร

ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.5356477777777 E=101.8074155555555

ทองตลาด ไดรวดเรว็ ปลอดภัย N=15.5370200000000 E=101.8043700000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/355



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

275 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,070,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง

สายทางบานมวง หมูที่ 11 ตําบล ตําบลบานเขวา และตําบลลุมลําชี ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานเขวา 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานเขวา - บานปาสะแกราช อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลลุมลําชี อําเภอ การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 12 ตําบลลุมลําชี ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ความยาว 900.00 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลบานเขวา และตําบลลุมลําชี กวางขางละ 0.20 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,600.00 ตารางเมตร การเกษตร และการสัญจร

 ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.7547111111111 E=101.9162611111111

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.7524066666666 E=101.9091355555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

276 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนกองชาง

สายทาง บานหวยยาง หมูที่ 9 ตําบลหนองโดน และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองโดน 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลหนองโดน-บานสําโรงโคกกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังหวัด ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน และตําบลกุดน้ําใส อําเภอ การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ สัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็วและ ยาว 1,065.00 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,325.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล  พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส N=15.5327088888888 E=101.8132466666666 และการสัญจรไป-มา

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ N=15.5316588888888 E=101.8237799999999

 ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

277 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,246,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง
Asphaltic Concrete อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง 2. การคมนาคมขนสงทาง

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ยาว 1,820.00 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  การเกษตรของประชาชน

สายทาง ชย.ถ. 1-0018 ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู Asphaltic รวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานโพธิ์ทอง - 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชวงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 0+160 ผิวจราจร เพื่อการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

วิทยาลัยชัยภูมิ  ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,280.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กม. 0+273 - กม. 0+587 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 314.00 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,512.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม. 0+695 - กม. 1+548 ผิวจราจร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 853.00 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 6,824.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 10,616.00 ตารางเมตร

 พิกัด ชวงท่ี 1 N=15.8818911111111 E=102.0326755555555

ชวงที่ 1 N=15.8809422222222 E=102.0328499999999

ชวงที่ 2 N=15.8773377777777 E=102.0349277777777

ชวงที่ 1 N=15.8764855555555 E=102.0354300000000

ชวงที่ 3 N=15.8706400000000 E=102.0403077777777

ชวงที่ 1 N=15.8687322222222 E=102.0419199999999

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/359



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

278 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,435,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ อําเภอจัตุรัส 2. การคมนาคมขนสงทาง

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ยาว 4,372.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

สายทาง ชย.ถ. 1-0093 สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic สัญจร พื้นท่ีใกลเคียงได มีความสะดวก รวดเร็ว 

โรงเรียนบานหวย - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling ใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

บานโนนตะโก อําเภอจัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ชวง กม. 3+220 - กม. 3+820 ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ  ไดใชถนนในการขนสง ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 สัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,600.00 ตารางเมตร

 พิกัด N=15.5046099999999 E=101.8004099999999

N=15.4991744444444 E=101.8006766666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

279 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,160,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ในเขตพื้นที่ อําเภอจัตุรัส 2. การคมนาคมขนสงทาง

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ยาว 5,275.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูท่ี การเกษตรของประชาชน

สายทาง ชย.ถ. 1-0096 สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic สัญจร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองบัวโคก - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

บานหนองลุมพุก อําเภอจัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ชวงท่ี 1 กม. 0+930 - กม.1+030 ผิวจราจร ทางการเกษตรและการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ  ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กม. 3+985-กม.4+035 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม. 4+360 - กม.4+685 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,600.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 กม. 4+685 - กม.5+170 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,910.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 6,710.00 ตารางเมตร

 พิกัด 

ชวงที่ 1 N=15.4271133333333 E=101.8395944444444

ชวงที่ 1 N=15.4279600000000 E=101.8399222222222

ชวงที่ 2 N=15.4484211111111 E=101.8570299999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ชวงที่ 1 N=15.4484822222222 E=101.8574988888888

ชวงที่ 3 N=15.4483633333333 E=101.8602422222222

ชวงที่ 1 N=15.4497833333333 E=101.8623411111111

ชวงที่ 4 N=15.4497833333333 E=101.8623411111111

ชวงที่ 1 N=15.4540044444444 E=101.8620388888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

280 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 309,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง

สายทาง บานโนนสะอาด บานกอก และตําบลหนองบัวใหญ ถนนลูกรังกวาง 7.00-7.50 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานกอก 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 8 ตําบลบานกอก - อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ยาว 88.00 เมตร และตําบลหนองบัวใหญ การเกษตรของประชาชน

บานหนองไผลอม หมูท่ี 5 ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ดําเนินการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหนองบัวใหญ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ความยาว 88.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บานกอก และตําบลหนองบัวใหญ หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 528.00 ตารางเมตร การเกษตรและการสัญจร

 ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.5339088888888 E=101.8691355555555

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5346099999999 E=101.8695355555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

281 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม ถนนลกูรัง - 630,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กองชาง

สายทาง บานหวย หมูที่ 3 ตําบล หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส กวาง 4.00-5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองโดน 2. การคมนาคมขนสงทาง

หนองโดน - บานดอนเกษตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลกุดนํ้าใส การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 11 ตําบลกุดนํ้าใส ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ชวงที่ 1 กม.0+445-กม.0+517 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กวางขางละ 0.15 เมตร และการสัญจรไป-มา

 ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 288.00 ตารางเมตร

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ชวงที่ 2 กม.0+500-กม.0+700 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

กวางขางละ 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,088.00 ตารางเมตร

 พิกัด 

ชวงที่ 1 N=15.5367555555555 E=101.8006644444444

ชวงที่ 1 N=15.5370544444444 E=101.8000888888888

ชวงที่ 2 N=15.5364066666666 E=101.8001577777777

ชวงที่ 1 N=15.5382188888888 E=101.8001155555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

282 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต 1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาและ ลักษณะสายทางเดิม - 485,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1.แกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บรรเทาความเดือดรอนใหแก ทอเหลี่ยม ขนาด 2-1.80×1.80×6.50 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองโดน ทางการเกษตรและที่อยูอาศัย

บานกุดตะเคียน หมูท่ี 10 ราษฎรในพ้ืนที่ ตําบลหนองโดน การระบายนํ้าของทอเหลี่ยมเดิมและระดบั และตําบลกุดนํ้าใส ของราษฎรในฤดูน้ําหลาก 

ตําบลหนองโดน-บานสําโรงโคก  และตําบลกุดนํ้าใส เก็บกักไมเพียงพอตอประชาชน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ชวยบรรเทาความเดือดรอน

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ  กอสรางทอลอดเหลี่ยม รวมไปถึงผูที่อาศัยใน  พื้นที่ ของประชาชน ในพ้ืนที่และ 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม คอนกรีตเสริมเหล็ก ใกลเคียงไมไดรับผลกระทบ ใกลเคียง และมีความเปนอยู

พ้ืนที่การเกษตรและที่อยูอาศัย ขนาด 3-1.80×1.80×5.00 เมตร จากปญหาอุทกภัย น้ําทวม ที่ดีขึ้นและชวยสงเสริมให

2.เพ่ือเปดทางระบายนํ้าที่มี ยกระดับพื้นที่ทอเหลี่ยมขึ้นจากเดิม 0.70 เมตร ขังพ้ืนที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํา เกษตรกรมีรายได

ปริมาณมากในฤดูฝน ไมให  พิกัด การเกษตร และมีนํ้าไวใช 2.มีระดับเก็บกักน้ําที่เพียงพอ

น้ําทวมขังพ้ืนท่ีทําการ N=15.5235099999999 E=101.8052855555555 ในการอุปโภคบริโภค ตอความตองการของประชาชน

เกษตรและที่อยูอาศัย รวมไป อยางเพียงพอ ในพื้นที่

ถึงการเก็บกักระดับน้ําไดเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

283 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต 1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาและ ดําเนินการ  กอสรางทอลอดเหลี่ยม - 473,000  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1.แกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ กองชาง

เสริมเหล็กสายทาง บานเขวา บรรเทาความเดือดรอนใหแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตําบลบานเขวา ทางการเกษตรและที่อยูอาศัย

หมูที่ 1 ตําบลบานเขวา - ราษฎรในพ้ืนที่ตําบลบานเขวา ขนาด 3-2.10×2.10×5.00 เมตร และตําบลลุมลําชี อําเภอ ของราษฎรในฤดูน้ําหลาก 

บานโนนโพธิ์ หมูที่ 1 และตําบลลุมลําชีอําเภอบานเขวา  พิกัด บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ชวยบรรเทาความเดือดรอน

ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิท่ีไดรับผลกระทบ N=15.7638144444444 E=101.895539999999 รวมไปถึงผูที่อาศัยใน  พื้นที่ ของประชาชน ในพ้ืนที่และ 

จังหวัดชัยภูมิ จากน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ใกลเคียง ไมไดรับผลกระทบ ใกลเคียง และมีความเปนอยู

ท่ีอยูอาศัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว จากปญหาอุทกภัย น้ําทวม ที่ดีขึ้นและชวยสงเสริมให

2.เพ่ือเปดทางระบายนํ้าที่มี ขังพ้ืนที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํา เกษตรกรมีรายได

ปริมาณมากในฤดูฝน ไมให การเกษตร และมีนํ้าไวใช 2.มีระดับเก็บกักน้ําที่เพียงพอ

น้ําทวมขังพ้ืนท่ีทําการเกษตรและ ในการอุปโภคบริโภคอยาง ตอความตองการของประชาชน

ท่ีอยูอาศัย รวมไปถึงการเก็บกัก เพียงพอ ในพื้นที่

ระดับน้ําไดเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนที่
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

284 กอสรางสะพาน คสล. 1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก ดําเนินการ  กอสรางสะพาน คสล. - 2,402,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1 ประชาชนในพื้นที่ตําบล กองชาง

สายทาง บานขามปอม ประชาชนในพื้นท่ี ตําบลกุดเลาะ ขนาดกวาง 8.00 เมตร (ไมมีทางเทา) ในเขตพื้นที่ตําบลกุดเลาะ กุดเลาะ และตําบลบานหัน 

หมูที่ 6 ตําบลกุดเลาะ - บานหัน และตําบลบานหัน อําเภอ ยาว 28 เมตร (9+10+9) และตําบลบานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ 

หมูที่ 4 ตําบลบานหัน เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  พิกัด อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีสะพาน

อําเภอเกษตรสมบูรณ ในการสัญจรไป-มาและการขนสง N=16.3425477777777 E=101.99127555555559 จังหวัดชัยภูมิ มีสะพาน ขามหวยท่ีมั่นคง แข็งแรง 

จังหวัดขัยภูมิ สินคา ผลผลติทางการเกษตร  ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใชสัญจรไป-มา ที่แข็งแรง และปลอดภัย 

2 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ชัยภูมิ เลขที่ 16-03-49 ปองกันการกัดเซาะคอสะพาน มั่นคงและปลอดภัย

ตําบลกุดเลาะ และตําบลบานหัน ชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48

ชัยภูมิ มีสะพานขามลําหวย

ท่ีมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

285 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,034,000   -  -  - รอยละ 80 1.ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0129 อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร ของประชาชนใน เพิ่มข้ึน

บานโนนเปลือย - บานวังตะเฆ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 9,985.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีอําเภอบานเขวา 2. การคมนาคมขนสงทาง

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง การเกษตรของประชาชน

และปลอดภัย กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กวาง 6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,540.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  พิกัด 

 N=15.7907222222222 E=101.8101733333333

 N=15.7922194444444 E=101.8050528888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

5-9/370



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

286 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,238,000   -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานนาหัวแรด ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานแกง เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 11 ตําบลบานแกง และตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร ยาว 3,600.00 เมตร อําเภอภูเขียว และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

อําเภอภูเขียว - บานโจดกลาง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ โนนคูณ  อําเภอคอนสาร การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 4 ตําบลโนนคูณ สัญจร ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  สัญจร พื้นท่ีใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 21,600.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพื่อการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บานแกง อําเภอภูเขียว และ  พิกัด ผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร  N=16.4504055555555 E=101.9912422222222 และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ   N=16.4789200000000 E=101.9857544444444

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

สูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/371



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

287 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 898,000      -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหนองดินดํา ตําบลบานแกงและตําบลหนองตูม ถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,230.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลบานแกง เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 2 ตําบลบานแกง - อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ และ ตําบลหนองตูม 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานสวาง หมูท่ี 2 ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 2,230.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 8,920.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

บานแกง และตําบลหนองตูม  พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ N=16.4018833333333 E=102.1001899999999  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ไดใชถนนในการขนสง  N=16.3906999999999 E=102.0909211111111

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/372



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

288 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 374,000      -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตําบลหนองโดน เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานยางเครือ หมูท่ี 6 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  กวาง 5.00 เมตร ยาว 8,700.00 เมตร และตําบลกุดนํ้าใส 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลหนองโดน - ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานดอนเกษตร หมูท่ี 11 ไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ผิวปู Asphaltic  Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร  พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส ยาว 360.00 เมตร หนา 0.03 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร การเกษตร และการสญัจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.5356477777777 E=101.8074155555555

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5370200000000 E=101.8043700000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/373



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

289 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,070,000   -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทางบานมวง หมูท่ี 11 ตําบล ตําบลบานเขวา และตําบลลุมลําชี ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานเขวา เพิ่มข้ึน

บานเขวา - บานปาสะแกราช อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลลุมลําชี อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 12 ตําบลลุมลําชี ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ความยาว 900.00 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

ตําบลบานเขวา และตําบลลุมลําชี กวางขางละ 0.20 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,600.00 ตารางเมตร การเกษตร และการสญัจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

 ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.7547111111111 E=101.9162611111111

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.7524066666666 E=101.9091355555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

290 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 494,000      -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหวยยาง หมูที่ 9 ตําบลหนองโดน และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองโดน เพิ่มขึ้น

ตําบลหนองโดน - บานสําโรงโคก กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังหวัด ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน และตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ สัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช การเกษตรของประชาชน

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็วและ ยาว 1,065.00 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,325.00 ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล  พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส N=15.5327088888888 E=101.8132466666666 และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ N=15.5316588888888 E=101.8237799999999

 ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

291 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,246,000   -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ยาว 1,820.00 เมตร ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0018 ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic รวมไปถึงผูท่ีสัญจร การเกษตรของประชาชน

บานโพธิ์ทอง - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน มีความสะดวก รวดเร็ว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชวงท่ี 1 กม. 0+000 - กม. 0+160 ผิวจราจร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

วิทยาลัยชัยภูมิ  ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,280.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กม. 0+273 - กม. 0+587 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 314.00 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,512.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม. 0+695 - กม. 1+548 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 853.00 เมตร 
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 6,824.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 10,616.00 ตารางเมตร

 พิกัด 

ชวงที่ 1 N=15.8818911111111 E=102.0326755555555

ชวงที่ 1 N=15.8809422222222 E=102.0328499999999

ชวงที่ 2 N=15.8773377777777 E=102.0349277777777

ชวงที่ 1 N=15.8764855555555 E=102.0354300000000

ชวงที่ 3 N=15.8706400000000 E=102.0403077777777

ชวงที่ 1 N=15.8687322222222 E=102.0419199999999

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/377



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

292 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,435,000   -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอจัตุรัส เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ยาว 4,372.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0093 สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic สัญจร พื้นท่ีใกลเคียงได การเกษตรของประชาชน

โรงเรียนบานหวย - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling ใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานโนนตะโก อําเภอจัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ชวง กม. 3+220 - กม. 3+820 ทางการเกษตร และการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ  ไดใชถนนในการขนสง ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,600.00 ตารางเมตร

 พิกัด 

N=15.5046099999999 E=101.8004099999999

N=15.4991744444444 E=101.8006766666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

293 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,160,000   -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ อําเภอจัตุรัส เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ยาว 5,275.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0096 สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic สัญจร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช การเกษตรของประชาชน

บานหนองบัวโคก - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองลุมพุก อําเภอจัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ชวงท่ี 1 กม. 0+930 - กม.1+030 ผิวจราจร ทางการเกษตรและการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ  ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กม. 3+985-กม.4+035 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม. 4+360 - กม.4+685 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร 
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,600.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 กม. 4+685 - กม.5+170 ผิวจราจร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,910.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 6,710.00 ตารางเมตร

 พิกัด 

ชวงที่ 1 N=15.4271133333333 E=101.8395944444444

ชวงที่ 1 N=15.4279600000000 E=101.8399222222222

ชวงที่ 2 N=15.4484211111111 E=101.8570299999999

ชวงที่ 1 N=15.4484822222222 E=101.8574988888888

ชวงที่ 3 N=15.4483633333333 E=101.8602422222222

ชวงที่ 1 N=15.4497833333333 E=101.8623411111111
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

ชวงที่ 4 N=15.4497833333333 E=101.8623411111111

ชวงที่ 1 N=15.4540044444444 E=101.8620388888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

294 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 309,000      -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานโนนสะอาด บานกอก และตําบลหนองบัวใหญ ถนนลูกรังกวาง 7.00-7.50 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 8 ตําบลบานกอก - อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ยาว 88.00 เมตร และตําบลหนองบัวใหญ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองไผลอม หมูท่ี 5 ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ดําเนินการ  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลหนองบัวใหญ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ความยาว 88.00 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

บานกอก และตําบลหนองบัวใหญ หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.20 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 528.00 ตารางเมตร การเกษตรและการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

 ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.5339088888888 E=101.8691355555555

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5346099999999 E=101.8695355555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

295 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง - 630,000      -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหวย หมูท่ี 3 ตําบล หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส กวาง 4.00-5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองโดน เพ่ิมขึ้น

หนองโดน - บานดอนเกษตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และตําบลกุดนํ้าใส 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 11 ตําบลกุดนํ้าใส ถนนในการ สัญจร ไป-มาได ชวงท่ี 1 กม.0+445-กม.0+517 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กวางขางละ 0.15 เมตร และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

 ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 288.00 ตารางเมตร

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ชวงท่ี 2 กม.0+500-กม.0+700 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร 

กวางขางละ 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,088.00 ตารางเมตร
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

 พิกัด 

ชวงที่ 1 N=15.5367555555555 E=101.8006644444444

ชวงที่ 1 N=15.5370544444444 E=101.8000888888888

ชวงที่ 2 N=15.5364066666666 E=101.8001577777777

ชวงที่ 1 N=15.5382188888888 E=101.8001155555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

296 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต 1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาและ ลักษณะสายทางเดิม - 485,000      -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1.แกไขปญหาน้ําทวม กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บรรเทาความเดือดรอนใหแก ทอเหลี่ยม ขนาด 2-1.80×1.80×6.50 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองโดน พ้ืนที่ทางการเกษตรและที่อยูอาศัย

บานกุดตะเคียน หมูท่ี 10 ราษฎรในพ้ืนที่ ตําบลหนองโดน การระบายนํ้าของทอเหลี่ยมเดิมและระดับ และตําบลกุดนํ้าใส ของราษฎรในฤดูน้ําหลาก 

ตําบลหนองโดน-บานสําโรงโคก  และตําบลกุดนํ้าใส เก็บกักไมเพียงพอตอประชาชน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ชวยบรรเทาความเดือดรอน

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ  กอสรางทอลอดเหลี่ยม รวมไปถึงผูท่ีอาศัยใน  พื้นท่ี ของประชาชน ในพื้นท่ีและ 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม คอนกรีตเสริมเหลก็ ใกลเคียงไมไดรับผลกระทบ ใกลเคียง และมีความเปนอยู

พ้ืนที่การเกษตรและที่อยูอาศัย ขนาด 3-1.80×1.80×5.00 เมตร จากปญหาอุทกภัย น้ําทวม ท่ีดีข้ึนและชวยสงเสริมให

2.เพ่ือเปดทางระบายนํ้าที่มี ยกระดับพื้นท่ีทอเหล่ียมข้ึนจากเดิม 0.70 เมตร ขังพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํา เกษตรกรมีรายได

ปริมาณมากในฤดูฝน ไมให  พิกัด การเกษตร และมีนํ้าไวใช 2.มีระดับเก็บกักน้ําที่เพียงพอ

น้ําทวมขังพ้ืนท่ีทําการ N=15.5235099999999 E=101.8052855555555 ในการอุปโภคบริโภค ตอความตองการของประชาชน

เกษตรและที่อยูอาศัย รวมไป อยางเพียงพอ ในพื้นท่ี

ถึงการเก็บกักระดับน้ําไดเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน

ในพื้นที่
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

297 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต 1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาและ ดําเนินการกอสรางทอลอดเหลี่ยม - 473,000      -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1.แกไขปญหาน้ําทวม กองชาง

เสริมเหล็กสายทาง บานเขวา บรรเทาความเดือดรอนใหแก คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานเขวา พ้ืนท่ีทางการเกษตร

หมูที่ 1 ตําบลบานเขวา - ราษฎรในพ้ืนที่ตําบลบานเขวา ขนาด 3-2.10×2.10×5.00 เมตร และตําบลลุมลําชี อําเภอ และท่ีอยูอาศัย

บานโนนโพธิ์ หมูที่ 1 และตําบลลุมลําชีอําเภอบานเขวา  พิกัด บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ของราษฎรในฤดู

ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิที่ไดรับผลกระทบ N=15.7638144444444 E=101.895539999999 รวมไปถึงผูท่ีอาศัยในพ้ืนที่ นํ้าหลาก ชวยบรรเทา

จังหวัดชัยภูมิ จากน้ําทวมพื้นท่ีการเกษตรและ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ใกลเคียง ไมไดรับผลกระทบ ความเดือดรอนของ 

ท่ีอยูอาศัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว จากปญหาอุทกภัย น้ําทวม ประชาชน ในพื้นท่ีและ

2.เพ่ือเปดทางระบายนํ้าที่มี ขังพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํา ใกลเคียง และมี

ปริมาณมากในฤดูฝน ไมให การเกษตร และมีนํ้าไวใช ความเปนอยู

น้ําทวมขังพ้ืนท่ีทําการเกษตรและ ในการอุปโภคบริโภคอยาง ท่ีดีข้ึนและชวยสงเสริมให

ท่ีอยูอาศัย รวมไปถึงการเก็บกัก เพียงพอ เกษตรกรมีรายได

ระดับน้ําไดเพียงพอตอความ 2.มีระดับเก็บกักน้ําที่

ตองการของประชาชนในพ้ืนที่ เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนที่
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณและท่ีผานมา

298 กอสรางสะพาน คสล. 1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก ดําเนินการ  กอสรางสะพาน คสล. - 2,402,000   -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1 ประชาชนในพื้นท่ี กองชาง

สายทาง บานขามปอม ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลกุดเลาะ ขนาดกวาง 8.00 เมตร (ไมมีทางเทา) ในเขตพ้ืนท่ีตําบลกุดเลาะ ตําบลกุดเลาะ 

หมูที่ 6 ตําบลกุดเลาะ - บานหัน และตําบลบานหัน อําเภอ ยาว 28 เมตร (9+10+9) และตําบลบานหัน และตําบลบานหัน 

หมูที่ 4 ตําบลบานหัน เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  พิกัด อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอเกษตรสมบูรณ 

อําเภอเกษตรสมบูรณ ในการสัญจรไป-มาและการขนสง N=16.3425477777777 E=101.99127555555559 จังหวัดชัยภูมิ มีสะพาน จังหวัดชัยภูมิ ที่มีสะพาน

จังหวัดขัยภูมิ สินคา ผลผลติทางการเกษตร  ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใชสัญจรไป-มา ที่แข็งแรง ขามหวยท่ีมั่นคง แข็งแรง 

2 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ชัยภูมิ เลขที่ 16-03-49 ปองกันการกัดเซาะคอสะพาน มั่นคงและปลอดภัย และปลอดภัย 

ตําบลกุดเลาะ และตําบลบานหัน ชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48

ชัยภูมิ มีสะพานขามลําหวย

ท่ีมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

299 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 2,189,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 6,074.00 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมขึ้น

การโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0048 บาน ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด - บานหัวคูสระ และปลอดภัย ดําเนินการโดยวิธี Recycling  รวมไปถึงผูท่ีสัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวงท่ี 1 กม.1+265 - กม.1+590 พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช รวดเร็ว และปลอดภัย

(ระยะที่ 2) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสง เพิ่มข้ึน

ไดใชถนนในการขนสง ยาว 325.00 เมตร ไหลทางกวาง ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรสูทอง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิต

ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,600.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ชวงที่ 2 กม.1+590 - กม.2+060

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5-9/388
ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ยาว 470.00 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร

พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,290.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 5,890.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.4901399999999  E= 102.1127777777777

          N= 16.4906622222222  E= 102.1097944444444

ชวงที่ 2 N=16.4906622222222  E= 102.1097944444444

          N= 16.4886477777777  E= 102.1069344444444
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

300 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 2,000,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บาน ตําบลโคกสะอาด และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

หนองลุมพุก หมูท่ี 2 หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว ยาว 3,100.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโคกสะอาด - บาน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ

หนองเบน หมูที่ 5 ตําบล สัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 598.00 เมตร อําเภอภูเขียว ประชาชนมีความสะดวก

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพ่ิมข้ึน

ตําบลโคกสะอาด และตําบล พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,588.00 ตารางเมตร เคียงไดใชถนนเพ่ือ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก N=16.4674144444444  E= 102.1552377777777

สูทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย N= 16.4654299999999 E= 102.1604099999999
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

301 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 2,000,000 - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเมืองคง หมูที่ 2 ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00-7.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานเพชร - บานโนนดินจี่ โอโล อําเภอภูเขียว ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลโอโล อําเภอ ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 717.00 เมตร  ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง รวมไปถึงผูที่สัญจร รวดเร็ว และปลอดภัย

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานเพชร และตําบล พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,585.00 ตารางเมตร ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

โอโล อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด N=16.3583200000000  E=102.2647155555555 

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3593444444444  E=102.2581733333333 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

302 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 1,000,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานดอนไกเถ่ือน ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,800.00 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 1 ตําบลบานดอน และตําบลหนองคู อําเภอ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลบานดอน 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอภูเขียว - บานโนนสะอาด บานแทน จังหวัดชัยภูมิไดใชถนน เสริมเหลก็ กวาง 4.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร อําเภอภูเขียว และ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 4 ตําบลหนองคู ในการสัญจรไป-มา  ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง ตําบลหนองคู ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร อําเภอบานแทน รวดเร็ว และปลอดภัย

(ระยะที่ 2) 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,788.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

บานดอน อําเภอภูเขียวและตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

หนองคู อําเภอบานแทน จังหวัด และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ถนนเพ่ือการขนสง ที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสูทอง N=16.3112855555555 E=102.3184522222222 ผลผลิตทางการเกษตร

ตลาดไดรวดเร็วปลอดภัย N=16.3101044444444 E=102.3224544444444 และการสัญจร ไป-มา

5-9/392



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

303 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - 1,715,000  - - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,925.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง อําเภอภักดีชุมพล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0130 ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของประชาชน

บานนาทุงใหญ - บานซับชมภู และปลอดภัย กม.0+542 - กม.1+160 ผิวจราจร รวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 618.00 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัย เพิ่มขึ้น

(ระยะที่ 2) อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 3,708.00 ตารางเมตร ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว และการสัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็วปลอดภัย พิกัด

N=15.81673999999999 E=101.4025555555555

N=15.81135555555555 E=101.4014177777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

304 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต ลักษณะสายทางเดิม ตลอดสายทาง  -  - 9,990,000  - - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 Asphaltic Concrete พ้ืนที่ ตําบลหนองโดน และ ถนนลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร ยาว 6,790.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนอง- เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานยางเครือ หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง โดน และตําบลกุดน้ําใส 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองโดน - บานดอน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัด - ทางการเกษตรของ

เกษตร หมูท่ี 11 ตําบล ในการสัญจรไป มา ไดสะดวก ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ประชาชนมีความ

กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 2,261.00 เมตร ไหลทางกวาง สญัจรพื้นที่ใกลเคียง สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ขางละ 1.00 เมตร  หนา 0.04  เมตร ไดใชถนนเพื่อขนสง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหนองโดน และตําบล หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 18,088.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

กุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังหวัด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหาร และการสัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง สวนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ประจําวันท่ีดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสูทอง พิกัด N=15.5633066666666  E=101.7718622222222

ตลาดไดรวดเร็วปลอดภัย N=15.5796788888888  E=101.7620377777777
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
305 ปรับปรุงถนนลาดยาง
 เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง -  - 4,404,000  - - ราษฎรบา้นโนนเหมา่
 ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ 1-0064 สะดวกในการสัญจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 23.35 กม. บา้นหนองหอยปงั และราษฎรได้รับ

บา้นโนนเหมา่-บา้น การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต อ.หนองบวัแดง ความสะดวกในการ

หนองหอยปงั อ.หนองบวัแดง ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING กว้าง 6.00 เมตร และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง สัญจร การขนส่ง

จ.ชยัภมู ิ(ระยะที3่)  ยาว 1,030.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 8,240 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดั เกษตรไมน่อ้ยกว่า

เร่ิมต้นซ้าย N16.1128900000000  E101.5441855555555 ร้อยละ 80

เร่ิมต้นขวา N16.1129133333333  E101.5441255555555

ส้ินสุดซ้าย N16.1063655555555  E101.5380288888888

ส้ินสุดขวา N16.1064277777777  E101.5379666666666

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5-9/395

ผ.02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

306 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง -  - 1,634,000  - - ราษฎรบา้นหนองคอนไทย ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ 1-0041 สะดวกในการสัญจร  กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 5.578 กม. อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

แยก ทล.201-บา้นหนอง การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

คอนไทย อ.ภเูขยีวจ.ชยัภมู ิ ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING (ชว่งที่1) ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

 (ชว่งที่2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตรไมน่อ้ยกว่า

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร ร้อยละ 80

พกิดั

เร่ิมต้นซ้าย N16.4342622222222  E102.1633622222222

เร่ิมต้นขวา N16.4342033333333  E102.1633533333333

ส้ินสุดซ้าย N16.4334133333333  E102.1675388888888

ส้ินสุดขวา N16.4333733333333  E102.1675299999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

307 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 -  - 2,074,000     - - ราษฎรบา้นหนองบวัขาว ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ 1-0020 สะดวกในการสัญจร เมตร ระยะทางตลอดสาย 4.369 กม. บา้นโสกตลับ อ.เมอืง และราษฎรได้รับ

บา้นหนองบวัขาว-บา้นโสก การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

ตลับ อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING กว้าง 6.00 ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที2่)  เมตร  ยาว 642.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 3,852.00 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดั เกษตรไมน่อ้ยกว่า

เร่ิมต้นซ้าย N15.8116777777777  E101.9690799999999 ร้อยละ 80

เร่ิมต้นขวา N15.8116711111111  E101.9691200000000

ส้ินสุดซ้าย N15.8136222222222  E101.9652899999999

ส้ินสุดขวา N15.8136744444444  E101.9653288888888

ส้ินสุดซ้าย N16.36330666666  E102.0968188888888

ส้ินสุดขวา N16.36336444444  E102.0967244444444

5-9/397



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

308 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 -  - 8,598,000     - - ราษฎรบา้นแดง บา้นสว่าง ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทางชย.ถ 1-0050 สะดวกในการสัญจร เมตร ระยะทางตลอดสาย 6.436 กม.  อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บา้นแดง-บา้นสว่าง การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร  ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING กว้าง ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที2่)  6.00 เมตร ยาว 2,161.00 เมตร ไหล่ทาง การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

กว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 17,288.00 ตารางเมตร เกษตรไมน่อ้ยกว่า

พกิดั   เร่ิมต้นซ้าย N16.3633066666666  E102.0968188888888 ร้อยละ 80

เร่ิมต้นขวา N16.36336444444  E102.0967244444444

ส้ินสุดซ้าย N16.34725999999  E102.092119999999

ส้ินสุดขวา N16.34727555555  E102.0920499999999

5-9/398



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

309 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร - - 9,966,000    - - ราษฎรบา้นหนองบวัแดง ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ 1-0061 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม. บา้นโหล่น อ.หนองบวัแดง และราษฎรได้รับ

บา้นหนองบวัแดง-บา้นโหล่น การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.หนองบวัแดง ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING กว้าง ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

จ.ชยัภมู ิ(ระยะที5่)   6.00 เมตรยาว 2,435.00 เมตร ไหล่ทาง การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

 กว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

 พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 19,480.00 ตารางเมตร  เกษตรไมน่อ้ยกว่า

พกิดั ร้อยละ 80

เร่ิมต้นซ้าย N16.2268922222222  E101.5657100000000

เร่ิมต้นขวา N16.226939999999  E101.5656988888888

ส้ินสุดซ้าย N16.228460000000  E101.5522855555555

ส้ินสุดขวา N16.228529999999  E101.5522877777777

5-9/399



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

310 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 ม. - - 3,509,000    - - ราษฎรบา้นคอนสาร ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ 1-0056 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 10.00 กม. บา้นหว้ยแกว้ อ.คอนสาร และราษฎรได้รับ

บา้นคอนสาร-บา้นหว้ยแกว้ การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.คอนสาร จ.ชยัภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร  ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING (ชว่ง1) ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

 (ระยะที2่) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

 (ชว่ง2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 811.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 7,086.00 ตารางเมตร เกษตรไมน่อ้ยกว่า

พกิดั ร้อยละ 80

เร่ิมต้นซ้าย N16.6444033333333 E101.8579777777777

เร่ิมต้นขวา N16.64446666666  E101.857996666666

ส้ินสุดซ้าย N16.647224444444  E101.8509933333333

ส้ินสุดขวา N16.64729000000  E101.8510188888888

5-9/400



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

311 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 ม. - - 8,475,000    - - ราษฎรบา้นยาง บา้นกลาง ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ 1-0070 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 20.00 กม. อ.เกษตรสมบรูณ์ และราษฎรได้รับ

บา้นยาง-บา้นกลาง การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบรูณ์ ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING (ชว่ง1) ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

จ.ชยัภมู ิ (ระยะที5่)  กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,345.00 ม. ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 ม. การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

 หนา 0.04 ม. (ชว่ง2) กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

หนา 0.04 ม. พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 16,760.00 ตารางเมตร เกษตรไมน่อ้ยกว่า

พกิดั ร้อยละ 80

เร่ิมต้นซ้าย N16.3682511111111  E101.8201299999999

เร่ิมต้นขวา N16.368286666666  E101.8201633333333

ส้ินสุดซ้าย N16.380139999999  E101.7992433333333

ส้ินสุดขวา N16.380246666666   101.7992799999999

5-9/401



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

312 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 ม. - - 1,404,000    - - ราษฎรบา้นหนองบวัใหญ ่ ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

สายทาง ชย.ถ 1-0099 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 14.039 กม. บา้นสระส่ีเหล่ียม อ.จตุัรัส และราษฎรได้รับ

บา้นหนองบวัใหญ่- การขนส่งสินค้าและ ด าเนนิการ ผิวปพูาราแอสฟลัทค์อนกรีต และผู้สัญจร พื้นที่ใกล้เคียง ความสะดวกในการ

บา้นสระส่ีเหล่ียม อ.จตุัรัส ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี RECYCLING ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

จ.ชยัภมู ิ(ระยะที3่) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 331.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 2,648.00 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

เกษตรไมน่อ้ยกว่า

พกิดั ร้อยละ 80

เร่ิมต้นซ้าย N15.4838133333333  E101.9017733333333

เร่ิมต้นขวา N15.4838255555555  E101.9017166666666

ส้ินสุดซ้าย N15.4820888888888  E101.8989622222222

ส้ินสุดขวา N15.482039999999  E101.8989733333333
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

313 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง -  - 870,000       - - ราษฎรในอ าเภอ ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ สะดวกในการสัญจร 8.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร บ าเหนจ็ณรงค์ และราษฎรได้รับ

การโดยวิธี Recycling  ไป-มา และการขนส่ง ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง รวมไปถงึผู้สัญจร ความสะดวกในการ

สายทาง บา้นหนองกก ม.8 สินค้า ผลผลิต ผิวป ูAsphaltic Concrete พืน้ทีใ่กล้เคียงได้ สัญจรไป-มา การขนส่ง

ต.บา้นเพชร-บา้นโคกแสว ม.6 ทางการเกษตร ด าเนนิการโดยวิธี Recycling  รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

ต.หวัทะเล อ.บ าเหนจ็ณรงค์ ถนนลาดยางกว้าง 6.00 เมตร การสัญจรไป-มา และ ทางการเกษตร

จ.ชยัภมูิ ยาว 1,100.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขนส่งสินค้าทางการ

ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตร ไมน่อ้ยกว่า

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 2,206.00 ตารางเมตร  ร้อยละ 80

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)
พิกัด

N=15.4038244444444  E= 101.7093744444444

N= 15.3952199999999  E= 101.7117800000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

314 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กว้าง -  - 3,000,000     - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้นและ กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ ในการสัญจร ไป-มา  8.00 เมตร ยาวรวม 42,695 เมตร หนองบวัแดง  ราษฎรได้รับความสะดวก

การโดยวิธี Recycling และการขนส่งสินค้า ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง รวมไปถงึผู้สัญจร ในการสัญจรไป-มา การ

สายทาง ชย.ถ.1-0061 ผลผลิตทางการเกษตร ผิวป ูAsphaltic Concrete พื้นที่ใกล้เคียงได้ ขนส่งสินค้า และผลผลิต

บา้นหนองบวัแดง - บา้นโหล่น ด าเนนิการโดยวิธี Recycling รับความสะดวกใน ทางการเกษตร

อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภมูิ ด าเนนิการชว่งที่ 1 ผิวจราจร กม.8+450- การสัญจรไป-มา

กม.9+210 ขนาด กว้าง 7.00 เมตร และขนส่งสินค้า

ยาว 760 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตรไม่

พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 5,320.00 ตารางเมตร   นอ้ยกว่าร้อยละ80

ด าเนนิการชว่งที่ 2 ผิวจราจร กม.9+858-

กม.9+973 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 920.00 ตารางเมตร

5-9/404



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ด าเนนิการชว่งที่ 3 ผิวจราจร กม.15+263-

กม.15+488 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 225.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 1,800 ตารางเมตร 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,040.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.1168177777777

E=101.7346800000000

N=16.1190677777777

E=101.7278833333333
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ชว่งที่ 2 N=16.1220288888888

E=101.7226788888888

N=16.1226027777777

E=101.7216166666666

ชว่งที่ 3 N=16.1444144444444

E=101.6815500000000

N=16.1453777777777

E=101.6796911111111
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

315 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม  ชนดิผิวทางถนนคสล. -  - 3,000,000     - - ราษฎรในอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic ในการสัญจร ไป-มา  กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะ บา้นเขว้ารวมไปถงึ และราษฎรได้รับ

Concrete สายทาง ชย.3002 และการขนส่งสินค้า ทางตลอดสาย 1,226.00 เมตร ผู้สัญจรพื้นที่ใกล้ ความสะดวกในการ

(บา้นเขว้า-บา้นโนนจาน) - ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการ ปรับปรุงคอนกรีต เคียงได้รับความ สัญจรไป-มา 

ทางหลวง 225 (ชยัภมู ิ- เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic Concrete สะดวกในการ การขนส่งสินค้า 

นครสวรรค์) อ.บา้นเขว้า ด าเนนิการชว่งที่1 ผิวจราจร กม. สัญจรไป-มา และ และผลผลิต

จ.ชยัภมูิ 0+000-0+376 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร

ยาว 376.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ทางการเกษตร

หรือพื้นที่รวม ไมน่อ้ยกว่า 6,016.00 ตารางเมตร ไมน่อ้ยกว่า

ด าเนนิการชว่งที่2  ผิวจราจร ร้อยละ 80

กม.0+376-1+226 ขนาดกว้าง 

12.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร 

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวม

ไมน่อ้ยกว่า 10,200.00 ตารางเมตร

5-9/407



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า

16,216.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

ชว่งที่ 1  N=15.7644655555555

E=101.91425999999999

N=15.7678277777777

E=101.9146638888888

ชว่งที่ 2  N=15.7678277777777

E=101.91466388888888

N=15.7750527777777

E=101.9174138888888

5-9/408



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

316 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เพื่ออ านวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยางเสียหาย -  - 9,994,000  - - ราษฎรในเขตอ าเภอ- ถนนมสีภาพดีขึ้น กองชา่ง

Asphaltic Concrete ด าเนนิ ในการสัญจร ไป-มา  กว้าง 6.00 เมตร ความยาว จตุัรัสและอ าเภอซับใหญ ่ และราษฎรได้รับ

การโดยวธิ ีRecycling และการขนส่งสินค้า 10,000  มตร รวมไปถงึผู้สัญจร ความสะดวกในการ

สายทาง บา้นร้านหญา้ ม.4 ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง พื้นที่ใกล้เคียงได้ สัญจรไป-มา 

ต.หนองโดน อ.จตุัรัส - ผิวป ูAsphaltic Concrete รับความสะดวกใน การขนส่งสินค้า 

บา้นโปง่เกตุ ม.2 ต.ทา่กบู  ด าเนนิการโดยวิธี Recycling การสัญจรไป-มา และผลผลิต

อ.ซับใหญ ่จ.ชยัภมูิ ด าเนนิการถนนลาดยางผิวจราจร และขนส่งสินค้า ทางการเกษตร

กว้าง 6.00 เมตร  ความยาว ทางการเกษตรไม่

4,530 เมตร หนา 0.04 เมตร นอ้ยกว่าร้อยละ 80
หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า 27,180.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั  N=15.5389566666666  E=101.7774611111111

N=15.5643966666666  E=101.7466499999999

5-9/409



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

317 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. เพื่อเปน็การแกไ้ขปญัหา ด าเนนิการ กอ่สร้างทอ่เหล่ียม -  - 459,000       - - ราษฎรในเขตอ าเภอ- แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม กองชา่ง

ขา้มล าหว้ยทราย บา้นใหม่- และบรรเทาความเดือด คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ จตุัรัสและและอ าเภอ พื้นที่ทางการเกษตร

นาดี ม.8 บา้นขาม อ.จตุัรัส - ร้อน ใหแ้กร่าษฎรที่ได้รับ มาตรฐาน อบจ.16-02-49 ขนาด บ าเหนจ็ณรงค์ รวมไป และที่อยู่อาศัยของ

บา้นหนองคร้อ ม.10 ผลกระทบจากน้ าทว่ม 4-1.50 x 1.50x6.00 เมตร ถงึผู้อาศัยพื้นที่ ราษฎรในฤดูน้ าหลาก

ต.บา้นตาล อ.บ าเหนจ็ณรงค์ พื้นที่การเกษตรและที่ (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) ใกล้เคียงได้รับการ ชว่ยบรรเทาความ

จ.ชยัภมูิ อยู่อาศัย ที่ต้ังโครงการ บรรเทาความเดือนร้อน เดือดร้อน ของประชาชน

N=15.5250255555555  ปญัหาน้ าทว่มพื้นที่ทาง ในพื้นที่และใกล้เคียง

E=101.7334133333333 การเกษตรและที่อยู่ และมคีวามเปน็อยู่

อาศัยไมน่อ้ยกว่า ที่ดีขึ้นและชว่ย

ร้อยละ 80 ส่งเสริมใหเ้กษตรกร

มรีายได้

5-9/410



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

318 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. เพื่อเปน็การแกไ้ขปญัหาและ ด าเนนิการ กอ่สร้างทอ่เหล่ียม -  - 949,000       - - ราษฎรในเขตอ าเภอ แกไ้ขปญัหาน้ าทว่มพื้นที่ กองชา่ง

บา้นหนองคู ม.6 บรรเทาความเดือดร้อนให้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ จตุัรัสรวมไปถงึผู้ ทางการเกษตรและที่อยู่

ต.หนองบวับาน - บา้นทา่ศาลา แกร่าษฎรที่ได้รับผลกระทบ มาตรฐาน อบจ. 16-02-49 ขนาด สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง อาศัยของราษฎรในฤดู

ม.6 ต.ละหาน อ.จตุัรัส จากน้ าทว่มพื้นที่การเกษตร 4-2.10x2.10x6.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน น้ าหลากชว่ยบรรเทา

จ.ชยัภมูิ และที่อยู่อาศัย (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) การสัญจรไป-มา และ ความเดือดร้อน ของ

ที่ต้ังโครงการ ขนส่งสินค้าทาง ประชาชนในพื้นที่และ

N=15.6715766666666 E=101.8966077777777 การเกษตรไมน่อ้ยกว่า ใกล้เคียง และมคีวามเปน็

ร้อยละ 80 อยู่ที่ดีขึ้นและชว่ยส่งเสริม

ใหเ้กษตรกรมรีายได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

319 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กว้าง -  - 5,000,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 6.00 - 8.00 เมตร ยาวรวม ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน 3,500.00 เมตร อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง ชย.ถ.1-0109 การสัญจรไป-มา ได้สะดวก ด าเนนิการ ถนนได้รับการ จงัหวัดชยัภมู ิรวม ทางการเกษตรของ

บา้นหนองยายบตุร รวดเร็ว และปลอดภยั ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู ไปถงึผู้สัญจร พื้นที่ ประชาชนมคีวามสะดวก

บา้นหนองดง (ตอนที่ 1) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Asphaltic Concrete ด าเนนิการ ใกล้เคียง ได้ใชถ้นน รวดเร็ว และปลอดภยั

อ.บ าเหนจ็ณรงค์ จ.ชยัภมูิ อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัด โดยวิธี Recycling เพื่อการขนส่งผลผลิต เพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง ชว่งที่1 กม.0+400 - กม.0+975 ทางการเกษตร และ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร การสัญจร ไป-มา ในการด ารงชวีิต ประจ าวัน

ออกสู่ทอ้งตลาดได้รวดเร็ว  ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร ที่ดีขึ้น

ปลอดภยั หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.1+850 - กม.

3+040 ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร 

ยาว 1,190.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 

5-9/412



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 9,520.00 ตารางเมตร 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 13,720.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.0+400-กม.0+975

N=15.4365166666666 E=101.7929944444444



N=15.4331077777777
E=101.7895544444444


พกิดั ชว่งที่ 2 กม.1+850 - กม.3+040

N=15.4269255555555   E=101.7921044444444

N=15.4177633333333   E=101.7866999999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

320 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง - -        3,500,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวัด- 8.00 เมตร ยาวรวม 7,950.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอหนองบวัแดง 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0064 ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt  Concrete จงัหวัดชยัภมูิ การเกษตรของประชาชน

บา้นโนนเหมา่ - และปลอดภยั  ด าเนนิการโดยวิธี Recycling รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้น มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นหนองหอยปงั (ตอนที1่) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กม.10+100-กม.11+022 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อ าเภอหนองบวัแดง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวัด- ยาว 922.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร เพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

จงัหวัดชยัภมูิ ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7,376.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร และ การด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) การสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พกิดั กม.10+100-11+022

ปลอดภยั N=16.1246477777777

E=101.5526577777777

N=16.1185500000000

E=101.5468366666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

321 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง - -        5,000,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อ าเภอหนองบวัแดง 8.00 เมตร ยาวรวม 42,695.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ด าเนินการ ถนนได้รับการปรับปรุงถนนลาดยาง อ าเภอหนองบวัแดง 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0061 สัญจร ไป-มาได้สะดวก ผิวป ูPara Asphalt Concrete  จงัหวัดชยัภมูิ การเกษตรของประชาชน

บา้นหนองบวัแดง-บา้นโหล่น รวดเร็ว และปลอดภยั ด าเนนิการโดยวิธี Recycling กม.39+900–กม.41+195 รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้น มคีวามสะดวก รวดเร็ว

(ตอนที่ 1) อ าเภอหนอง- 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,295.00 เมตร ที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

บวัแดง จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอหนองบวัแดง ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นน หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 10,360.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร การด ารงชวีิตประจ าวัน

ในการขนส่งผลผลิตทางการ (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พิกัด กม.39+900–กม.41+195

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.2330199999999 E=101.5012255555555

N=16.2402599999999 E=101.4922622222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

322 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง - -        4,000,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ 8.00 เมตร ยาวรวม 2,490.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอจตุัรัส 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0095 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt Concrete จงัหวัดชยัภมูิ การเกษตรของประชาชน

บา้นโนนฝาย-บา้นโนนคร้อ และปลอดภยั ด าเนนิการโดยวิธี Recycling รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้น มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

(ตอนที1่) อ าเภอจตุัรัส 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ กม.0+000-กม.1+043  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ ยาว 1,043.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง เพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตร การด ารงชวีิตประจ าวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  8,344.00  ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั กม.0+000-กม.1+043 

N=15.5280100000000 E=101.7822388888888

N=15.5201377777777 E=101.7869900000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

323 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง - -        4,000,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ

Para Asphalt Concrete อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ 8.00 เมตร ยาวรวม 13,247.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป - มา ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอจตุัรัส 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0098 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt จงัหวัดชยัภมูิ การเกษตรของประชาชนน

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - และปลอดภยั Concrete ด าเนนิการโดยวิธี รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้น มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นสระส่ีเหล่ียม (ตอนที1่) 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Recycling ที่ใกล้เคียงได้ใชถ้นน และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิ ชว่งที่ 1 กม.3+000-กม.3+970 เพื่อการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ทางการเกษตร และ การด ารงชวีิตประจ าวัน

ทางการเกษตรรออกสู่ทอ้ง ยาว 970.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,820.00 ตารางเมตร  

ชว่งที่ 2 กม.3+970-กม.4+273 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 303.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,244.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.3+000-กม.3+970

N=15.5340566666666 E=101.8606666666666

N=15.5334222222222 E=101.8690922222222

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.3+970-กม.4+273

N=15.5334222222222 E=101.8690922222222

N=15.5306522222222 E=101.8683355555555
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

324 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง - -        4,000,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt Concrete อ าเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมู ิ 8.00 เมตร ยาว 13,020.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป - มา ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอเนนิสง่า 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง อบจ.2060 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นหนองฉมิ-บา้นรังงาม และปลอดภยั Concrete ด าเนนิการโดยวิธี ถงึผู้สัญจร พื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

(ตอนที่ 1) อ าเภอเนนิสง่า 2.เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่  Recycling เคียง ได้ใชถ้นนเพื่อ และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ ชว่งที่ 1 กม.0+500-กม.1+500 การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร การเกษตร และการ การด ารงชวีิตประจ าวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ยาว 1,000.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง สัญจร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั ขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.1+900-กม.1+930 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 30.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 

5-9/419



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 240.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,240.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.0+500-กม.1+500

N=15.5596899999999 E=101.9525966666666

N=15.5511066666666 E=101.9516199999999

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.1+900-กม.1+930

N=15.5475099999999 E=101.9516788888888

N=15.5472311111111 E=101.9518199999999
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

325 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร - -        4,000,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ ยาวรวม 9,875.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอเทพสถติ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง อบจ.2046 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete  จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นสุขประเสริฐ - และปลอดภยั  ด าเนนิการโดยวิธี Recycling กม.0+000 –กม.1+065 ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นซับมงคล (ตอนที่ 1) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

อ าเภอเทพสถติ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ  ยาว 1,065.00  เมตร ขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

จงัหวัดชยัภมูิ ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04  เมตร เกษตร และการสัญจร การด ารงชวีิตประจ าวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 8,520.00  ตารางเมตร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั กม.0+000 – กม.1+065

N=15.7308677777777 E=101.4753811111111

N=15.7366199999999 E=101.4685200000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

326 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง - -        4,000,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Para Asphalt  Concrete อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ 8.00 เมตร ยาว 8,350.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอเทพสถติ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง อบจ.3041 ได้สะดวก รวดเร็ว ถนนลาดยาง ผิวป ูPara Asphalt จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บา้นหว้ยยายจิ๋ว - และปลอดภยั Concrete ด าเนนิการโดยวิธี ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

บา้นวังตาลาดสมบรูณ์ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่  Recycling เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

(ตอนที1่) อ าเภอเทพสถติ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ ชว่งที่ 1 กม.0+000 - กม.0+830 ขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

จงัหวัดชยัภมูิ ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร เกษตร และการสัญจร ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ยาว 830.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ ไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 6,640.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.0+925-กม.1+158 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 233.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,864.00 ตารางเมตร  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 8,504.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั ชว่งที่ 1 กม.0+000 - กม.0+830

N=15.4193766666666 E=101.5450755555555

N=15.4264900000000 E=101.5442355555555

พกิดั ชว่งที่ 2 กม.0+925-กม.1+158 

N=15.4272177777777 E=101.5437799999999

N=15.4285688888888 E=101.5422188888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

327 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง - -        22,456,000 -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete ต าบลหนองโดน เสียหาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10,000.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling อ าเภอจตุัรัส, ต าบลทา่กบู ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง ต าบลหนองโดน 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นร้านหญา้ หมู่ที่ 4 อ าเภอซับใหญ ่จงัหวัดชยัภมูิ ถนนลาดยางผิวป ูAsphaltic Concrete อ าเภอจตุัรัส, ต าบล- ทางการเกษตรของ

ต าบลหนองโดน อ าเภอจตุัรัส - ได้ใชถ้นนในการสัญจร  ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ทา่กบู อ าเภอซับใหญ ่ ประชาชนมคีวามสะดวก 

บา้นโปง่เกตุ หมู่ที่ 2 ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จงัหวัดชยัภมูริวมไปถงึ รวดเร็ว และปลอดภยั 

ต าบลทา่กบู อ าเภอซับใหญ ่ และปลอดภยั ยาว 10,000.00 เมตร หนา ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 0.04 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ได้ใชถ้นนเพื่อการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลหนองโดน อ าเภอจตุัรัส, 60,000.00 ตารางเมตร ขนส่งผลผลิตทาง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ต าบลทา่กบู อ าเภอซับใหญ ่ (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) การเกษตร และการ ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิ ได้ใชถ้นน พิกัด สัญจรไป-มา

ในการ ขนส่งผลผลิตทางการ N=15.5390011111111 E=101.7774599999999

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=15.5905788888888 E=101.7139322222222

 ได้รวดเร็วปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

328 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ถนนลาดยางเสียหาย - -        21,520,000 -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete ต าบลบา้นขาม กว้าง 6.00 เมตร ความยาว ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling อ าเภอจตุัรัส, ต าบลตะโกทอง 9,400.00 เมตร ต าบลบา้นขาม 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง บา้นใหมน่าดี หมู่ที่ 8 อ าเภอซับใหญ ่จงัหวัดชยัภมู ิ ด าเนนิการ ถนนได้รับการปรับปรุง อ าเภอจตุัรัส, ต าบล- การเกษตรของประชาชน

ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตุัรัส - ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ถนนลาดยางผิวป ูAsphaltic ตะโกทอง อ าเภอ- มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

บา้นเขื่อนล่ัน หมู่ที่ 1 ได้สะดวก รวดเร็ว Concrete ด าเนนิการโดยวิธี ซับใหญ ่จงัหวัดชยัภมู ิ และปลอดภยั เพิ่มขึ้น

ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ ่ และปลอดภยั Recycling รวมไปถงึผู้ที่สัญจร 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 1 กม.0+201-กม.0+220 พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ การด ารงชวีิตประจ าวัน

ต าบลบา้นขาม อ าเภอจตุัรัส, ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ถนนเพื่อการขนส่ง ที่ดีขึ้น

ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ ยาว 19.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิต

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 114.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.0+501-กม.0+600 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 90.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 540.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ชว่งที่ 3 กม.3+451-กม.4+640 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 1,189.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

งานลูกรังบดอดัแนน่หนา 0.20 เมตร

งานหนิคลุกบดอดัแนน่หนา 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7,134.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 4 กม.4+640-กม.5+120 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 480.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 5 กม.5+121-กม.9+400 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 4,279 เมตร หนา 0.04 เมตร

งานลูกรังบดอดัแนน่หนา 0.20 เมตร

งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 25,674.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 36,342.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

รวมความยาวด าเนนิการทั้งหมด 6,057.00 เมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N=15.5093011111111   E=101.7565999999999

N=15.5676333333333   E=101.7087522222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

329 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวป ู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนหนิคลุก - -        3,760,000    -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชยัภมู ิ กว้าง 4.00-5.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นยางเกี่ยวแฝก ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ยาว 1,426.00 เมตร อ าเภอเทพสถติ จงัหวัด 2. การคมนาคมขนส่งทาง

หมู่ที่ 3 ต าบลวะตะแบก ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนนิการ ถนนได้รับการกอ่สร้าง ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ การเกษตรของประชาชน

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข และปลอดภยั ถนนลาดยาง ผิวป ูAsphaltic สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

205 อ าเภอเทพสถติ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ Concrete ผิวจราจรกว้าง ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัด- 6.00 เมตร ยาว 1,426.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ และการสัญจรไป-มา ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออก ไมน่อ้ยกว่า 8,556.00 ตารางเมตร ที่ดีขึ้น

สู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

ปลอดภยั พกิดั

N=15.4665666666666 E=101.4528266666666

N=15.4628288888888 E=101.4641100000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

330 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต - -        320,000      -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic อ าเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ เสริมเหล็กช ารุดเสียหาย กว้าง ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

Concrete สายทางบา้น ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา 5.00 เมตร ยาว 334.00 เมตร อ าเภอเนนิสง่า 2. การคมนาคมขนส่งทาง

บปุา่ฝ้าย หมู่ที่ 3 ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนนิการ  ถนนได้รับการ จงัหวัดชยัภมูริวมไปถงึ การเกษตรของประชาชน

ต าบลรังงาม - และปลอดภยั ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง มคีวามสะดวก รวดเร็ว 

ถนน ชย.ถ.1-0108 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวป ู Asphaltic Concrete ได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

(บา้นหนองฉมิ-บา้นรังงาม) จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

อ าเภอเนนิสง่า ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาว 334.00 เมตร หนา 0.03 เมตร การเกษตร และการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

จงัหวัดชยัภมูิ ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,670.00 ตารางเมตร สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ปลอดภยั (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N=15.4880800000000 E=101.9609211111111

N=15.4850111111111 E=101.9609166666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

331 ขดุลอกล าหว้ยโกรกตาแปน้ 1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สภาพเดิม ล าหว้ยขนาดกว้าง - -        820,000      -        - ร้อยละ 80 ของ 1. เพื่อเป็นการป้องกันและ กองชา่ง

สถานที่ บา้นโกรกตาแปน้ อ าเภอเนนิสง่า และอ าเภอ 12.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้น แกไ้ขปญัหาภยัแล้งและ

หมู่ที่ 2 ต าบลรังงาม อ าเภอ จตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิได้รับการ ลึกเดิมเฉล่ีย 1.50.00 เมตร ที่อ าเภอเนนิสง่าและ อทุกภยั

เนนิสง่า-บา้นสระส่ีเหล่ียม   แกป้ญัหาภยัแล้ง และมชีวีิต ด าเนนิการ ขดุลอกขนาดกว้าง อ าเภอจตุัรัส จงัหวัด 2. เพือ่ใหส้ามารถกกัเกบ็น้ า

หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นกอก ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 14.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ได้เพิ่มขึ้น

อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ขดุลึกลงอกีเฉล่ีย 1.00 เมตร อาศัยพื้นที่ใกล้เคียง 3. เพื่อบรรเทาความเดือด

อ าเภอเนนิสง่า และอ าเภอ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดินขดุ มนี้ าไว้ส าหรับอปุโภค ร้อนของราษฎรในพืน้ทีจ่าก

จตุัรัส จงัหวัดชยัภมู ิมปีริมาณ 22,750.00 ลูกบาศกเ์มตร บริโภคได้อยา่งเพยีงพอ ปญัหาการขาดแคลนน้ า

น้ าใชไ้ด้ตลอดทั้งปแีละ (รายละเอยีดตามประมาณราคา ต่อความต้องการรวม ส าหรับท าการเกษตรและ

สามารถท าการเกษตรมี และแบบ อบจ.ชยัภมูิ) ไปถงึชว่ยเพิ่มผลผลิต อปุโภคบริโภค

ผลผลิตออกสู่ทอ้งตลาดเพิ่มขึ้น พกิดั ทางการเกษตร ใหแ้ก่

N=15.4907777777777 E=101.9459999999999 เกษตรกรในพื้นที่

N=15.4834444444444 E=101.9372222222222

5-9/430



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

332 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง - -        494,000      -        - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

Asphaltic Concrete สายทาง อ าเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ ผิว Cape Seal กว้าง 7.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

แยกทางถนน ชย.ถ.1-0002 ได้ใชถ้นนในการสัญจร ไป-มา ยาว 1,480.00 เมตร อ าเภอเนนิสง่า จงัหวัด- 2. การคมนาคมขนส่งทาง

(บา้นค่าย-บา้นตาเนนิ- ได้สะดวกรวดเร็ว และ ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ การเกษตรของประชาชน

บา้นละหาน) - บา้นบะเสียว ปลอดภยั ผิวป ูAsphaltic Concrete สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง มคีวามสะดวก รวดเร็ว

หมู่ 6 ต าบลหนองฉมิ อ าเภอ- 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ อ าเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ ยาว 375.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.03 เมตร เกษตร และการสัญจร การด ารงชวีิตประจ าวัน

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,625.00 ตารางเมตร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั (รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชยัภมูิ)

พกิดั

N=15.5623566666666 E=101.9970166666666

N=15.5755099999999 E=101.9953144444444

5-9/431



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

333 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - - 686,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลทา่หนิโงม และต าบล- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นทา่หนิโงม ซับสีทอง อ าเภอเมอืงชยัภมูิ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร ต าบลทา่หนิโงม และ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่หนิโงม - จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ต าบลซับสีทอง อ าเภอ การเกษตรของประชาชนมี

บา้นหนองฉนวน หมู่ที่ 1 การสัญจรไป-มาได้สะดวก เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic Concrete เมอืงชยัภมู ิจงัหวัด ความสะดวก รวดเร็ว

ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืง- รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ยาว 660.00 เมตร หนา 0.03 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง 3. ประชาชนม ีคุณภาพ

ต าบลทา่หนิโงม และต าบล- พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร  ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ซับสีทอง อ าเภอเมอืงชยัภมูิ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ของ อบจ.ชยัภมู ิและมาตรฐาน และการสัญจรไป-มา

การขนส่งผลผลิตทางการ งานทางที่ได้ก าหนดไว)้

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พกิดั

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0664144444444  E= 102.0363377777777

N= 16.0689388888888 E= 102.0299499999999

5-9/432



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

334 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - - 873,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืง- ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทางบา้นหว้ยผักหนาม ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร ต าบลซับสีทอง อ าเภอ- 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 4 ต าบลซับสีทอง อ าเภอ- อ าเภอแกง้คร้อได้ใชถ้นนใน ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต เมอืงชยัภมู ิและต าบล- ทางการเกษตรของประชาชน

เมอืงชยัภมู ิ- บา้นเกา่ยา่ดี การสัญจรไป-มาได้สะดวก เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic เกา่ยา่ดี อ าเภอแกง้คร้อ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

หมู่ที่ 1 ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอ- รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ผิวจราจรขนาดกว้าง จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

แกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 4.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืง- หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี 4,560.00 ตารางเมตร ขนส่งผลผลิตทางการ ที่ดีขึ้น

อ าเภอแกง้คร้อ ได้ใชถ้นนใน (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน ของ อบจ.ชยัภมูิ เกษตรและการสัญจร

การขนส่งผลผลิตทางการ และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้ ไป -มา

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ได้ พกิดั

รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0736811111111   E=102.0416233333333

N=16.0758277777777   E=102.0419088888888

5-9/433



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

335 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - - 1,552,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลทา่หนิโงม และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นหว้ยหมากแดง ซับสีทอง อ าเภอเมอืงชยัภมูิ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ต าบลทา่หนิโงม และ 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 3 ต าบลทา่หนิโงม - จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ต าบลซับสีทอง อ าเภอ- ทางการเกษตรของประชาชน

บา้นหนองฉนวน หมู่ที่ 1 สัญจรไป-มา ได้สะดวก เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic เมอืงชยัภมู ิจงัหวัด- มคีวามสะดวก รวดเร็ว

ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืง- รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ผิวจราจรขนาดกว้าง ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลทา่หนิโงม และต าบล- หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ซับสีทอง อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ กว่า 7,500.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมูิ และการสัญจร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้ ไป-มา

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พกิดั

ปลอดภยั N=16.0285055555555    E=102.0154755555555

N=16.0231577777777    E=102.0034000000000

5-9/434



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

336 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - - 523,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลทา่หนิโงม อ าเภอเมอืง- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นทา่หนิโงม ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 423.00 เมตร ต าบลทา่หนิโงม 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่หนิโงม อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอเมอืงชยัภมู ิและ ทางการเกษตรของประชาชน

อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ- บา้นเกา่- ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาดกว้าง ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอ- มคีวามสะดวก รวดเร็ว

ยา่ดี หมู่ที่ 1 ต าบลเกา่ยา่ดี ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 6.00 เมตร ยาว 423.00 เมตร แกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมู ิ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย รวมไปถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

(สายที่ 1) ต าบลทา่หนิโงม อ าเภอเมอืง- กว่า 2,538.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงได้ใชถ้นนเพื่อ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน การขนส่งผลผลิตทาง ที่ดีขึ้น

อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมู ิ ของ อบจ.ชยัภมู ิและมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว้) การเกษตรและการ

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต พกิดั สัญจรไป-มา

ทางการเกษตรออกสู่ N=16.0667488888888    E=102.0388777777777

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0633344444444    E=102.0403833333333

5-9/435



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

337 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - - 660,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลทา่หนิโงม อ าเภอเมอืง- ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นทา่หนิโงม ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี เสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ต าบลทา่หนิโงม 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่หนิโงม อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ยาว 190.00 เมตร อ าเภอเมอืงชยัภมู ิและ ทางการเกษตรของประชาชน

อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ-บา้นเกา่- ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป- ชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

ยา่ดี หมู่ที่ 1 ต าบลเกา่ยา่ดี มาได้สะดวก รวดเร็ว เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร แกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ และปลอดภยั ยาว 600.00 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

(สายที่ 2) 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ด าเนนิการ พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ต าบลทา่หนิโงม อ าเภอเมอืง- ชว่งที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพื่อการขนส่ง ที่ดีขึ้น

ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร ผลผลิตทางการเกษตร

อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร และการสัญจรไป-มา

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 950.00 ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ชว่งที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 

หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 3,350.00 ตารางเมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน

ของ อบจ.ชยัภมู ิและมาตรฐาน

งานทางที่ได้ก าหนดไว)้

พกิดั

ชว่งที่ 1 N=16.0635755555555 E = 102.0386099999999

         N=16.0619255555555 E = 102.0383188888888

ชว่งที่ 2 N=16.0627644444444 E = 102.0359733333333

         N=16.0615888888888 E = 102.0414288888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

338 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 646,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลหว้ยต้อนและต าบล- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทางบา้นหว้ยต้อน หมู่ที่ 1 นาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภมูิ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร ต าบลหว้ยต้อนและ 2. การคมนาคมขนส่ง

ต าบลหว้ยต้อน - บา้นหนอง- จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต ต าบลนาฝาย อ าเภอ ทางการเกษตรของประชาชน

นกเขานอ้ย หมู่ที่ 6 ต าบล- การสัญจรไป-มาได้สะดวก เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic Concrete เมอืงชยัภมู ิจงัหวัด มคีวามสะดวก รวดเร็ว

นาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ยาว 610.00 เมตร หนา 0.03 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียงได้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลหว้ยต้อนและต าบล- พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,050.00 ตารางเมตร ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

นาฝาย อ าเภอเมอืงชยัภมูิ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้ และการสัญจรไป-มา

การขนส่งผลผลิตทางการ พกิดั

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด ได้ N=15.8884844444444    E=101.9378799999999

รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.8939533333333    E=101.9369766666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

339 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 494,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นซับสีทอง หมู่ที่ 5 ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร ต าบลซับสีทอง อ าเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืง อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนคอนกรีต เมอืงชยัภมู ิและต าบล ทางการเกษตรของประชาชน

ชยัภมู ิ- บา้นหลุบชา้งพลาย ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic เกา่ยา่ดี อ าเภอแกง้คร้อ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

หมู่ที่ 8 ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอ ได้สะดวก รวดเร็ว Concrete ผิวจราจรขนาดกว้าง จงัหวัดชยัภมู ิรวมไปถงึ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

แกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ และปลอดภยั 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืง - 2,560.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

ชยัภมู ิและต าบลเกา่ยา่ดี (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ และการสัญจรไป-มา

อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต พกิดั

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=16.0952266666666    E=102.0521433333333

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0914977777777    E=102.0568011111111
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

340 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,706,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลหว้ยต้อน และต าบล ถนนลาดยางเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี Recycling โคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภมูิ ยาว 530.00 เมตร ต าบลหว้ยต้อน และ 2. การคมนาคมขนส่ง

สายทาง บา้นหว้ยต้อน หมู่ที่ 1 จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ต าบลโคกสูง อ าเภอ ทางการเกษตรของประชาชน

ต าบลหว้ยต้อน - บา้นหว้ยยาง สัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวป ูAsphaltic Concrete เมอืงชยัภมู ิจงัหวัด มคีวามสะดวก รวดเร็ว

หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสูง อ าเภอ- และปลอดภยั ด าเนนิการโดยวิธี Recycling ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

เมอืงชยัภมู ิจงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลหว้ยต้อน และต าบล ยาว 530.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

โคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภมูิ หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,240.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ และการสัญจรไป-มา

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พกิดั

ปลอดภยั N=15.8861400000000    E=101.9387411111111

N=15.8838522222222    E=101.9344122222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

341 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 416,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. สะพานมคีวามแขง็แรง กองชา่ง

เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ังซ้าย ประชาชนในเขตพื้นที่ มั่นคงและมปีระสิทธิภาพ

1-0052 บา้นหนองงูเหลือม - ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา คอสะพาน ทรุดเสียหาย กว้าง อ าเภอภเูขยีว จงัหวัด เพิ่มขึ้น

บา้นหนิลาด อ าเภอภเูขยีว ได้สะดวก รวดเร็ว และ 6.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ 2. การคมนาคมขนส่ง

จงัหวัดชยัภมูิ ปลอดภยั - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ังขวา สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง ทางการเกษตรของ

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ คอสะพาน ทรุดเสียหาย กว้าง ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง ประชาชนมคีวามสะดวก

อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ 6.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร รวดเร็วและปลอดภยั

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ด าเนนิการ และการสัญจรไป-มา เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง - งานร้ือผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 3. ประชาชนมคุีณภาพใน

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั ฝ่ังซ้ายคอสะพาน กว้าง 6.00 เมตร การด ารงชวีิตประจ าวัน

ความยาว 20.00 เมตร งานดินขดุร้ือทางเดิม ที่ดีขึ้น

ฝ่ังซ้ายคอสะพาน กว้าง 8.70 เมตร ลึกเฉล่ีย

1.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร

 งานทรายถมบดอดัแนน่ฝ่ังซ้ายคอสะพาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

กว้าง 8.70 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร 

ความยาว 20.00 เมตร งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่ังซ้าย

คอสะพานกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 20.00 เมตร

ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร กว้างขา้งละ 0.15 เมตร

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 120.00 ตารางเมตร

- งานร้ือผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝ่ังขวาคอสะพาน กว้าง 6.00 เมตร

ความยาว 20.00 เมตร งานดินขดุร้ือทางเดิม ฝ่ังขวาคอสะพาน กว้าง 8.70 เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร งานทรายถมบดอดัแนน่ ฝ่ังขวาคอสะพาน

กว้าง 8.70 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร 

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ฝ่ังขวาคอสะพานกว้าง 6.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ความยาว 20.00 เมตร

ดินถมเกล่ียเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร 

กว้างขา้งละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

120.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่

รวมไมน่อ้ยกว่า 240.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

พกิดั

N=16.3284033333333    E=102.2784433333333

5-9/443



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

342 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 9,322,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

สายทางบา้นดอนไกเ่ถื่อน ต าบลบา้นดอน อ าเภอภเูขยีว  - ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 - 6.00 เมตร ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นดอน และต าบลหนองคู อ าเภอ- ยาว 3,400.00 เมตร ต าบลบา้นดอน 2. การคมนาคมขนส่ง

อ าเภอภเูขยีว - บา้นโนนสะอาด บา้นแทน่ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ ด าเนนิการ อ าเภอภเูขยีว และ ทางการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองคู อ าเภอ ถนนในการสัญจรไป-มา ได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ต าบลหนองคู อ าเภอ- มคีวามสะดวก รวดเร็ว

บา้นแทน่ จงัหวัดชยัภมูิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ยาว 3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ดิมถมเกล่ียเรียบ บา้นแทน่ จงัหวัดชยัภมูิ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร รวมไปถงึผู้ที่สัญจร 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลบา้นดอน อ าเภอภเูขยีว กว้างขา้งละ 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

และต าบลหนองคู อ าเภอ 17,000.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนส่ง ที่ดีขึ้น

บา้นแทน่ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใช้ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ ผลผลิตทางการเกษตร

ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้ และการสัญจรไป-มา

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาด พกิดั

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=16.3125011111111  E=102.3135566666666

N=16.3030655555555  E=102.3433011111111 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

343 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 372,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลหนองโดน และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นยางเครือ หมู่ที่ 6 กดุน้ าใส อ าเภอจตุัรัส จงัหวัด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร ต าบลหนองโดน และ 2. การคมนาคมขนส่ง

ต าบลหนองโดน - บา้นดอน- ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ด าเนนิการ ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอ- ทางการเกษตรของประชาชน

เกษตร หมู่ที่ 11 ต าบลกดุน้ าใส ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ และปลอดภยั ผิวป ูAsphaltic Concrete รวมไปถงึผู้ที่สัญจร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลหนองโดน และต าบล- ยาว 355.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ถนนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

กดุน้ าใส อ าเภอจตุัรัส จงัหวัด- พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,775.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว พกิดั

ปลอดภยั N=15.5356322222222  E=101.8073988888888

N=15.5370144444444  E=101.8044488888888 

5-9/445



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

344 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,278,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลหนองโดน และต าบล- ชว่งที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นร้านหญา้ใหม ่ บา้นขาม อ าเภอจตุัรัส จงัหวัด- เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ต าบลหนองโดน และ 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองโดน - ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการสัญจร ยาว 1,097.00 เมตร ต าบลบา้นขาม อ าเภอ ทางการเกษตรของประชาชน

บา้นโนนคร้อ หมู่ที่ 6 ต าบล- ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ชว่งที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

บา้นขาม อ าเภอจตุัรัส จงัหวัด- และปลอดภยั เสียหาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว รวมไปถงึผู้ที่สัญจร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 375.00 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลหนองโดน และต าบล- ด าเนนิการ ถนนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

บา้นขาม อ าเภอจตุัรัส จงัหวัด- ชว่งที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีต ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีขึ้น

ชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการขนส่ง เสริมเหล็ก ผิวป ูAsphaltic Concrete และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ยาว 1,097.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

ปลอดภยั พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,388.00 ตารางเมตร

5-9/446



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ชว่งที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวป ูAsphaltic Concrete ผิวจราจร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร

หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,875.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมน่อ้ยกว่า 6,263.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

พกิดั N=15.5316722222222  E=101.7966999999999

      N=15.5369388888888  E=101.7918611111111 

5-9/447



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

345 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 488,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลนาฝาย และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นโนนมะเกลือ บา้นเล่า อ าเภอเมอืงชยัภมูิ กว้าง 5.00 เมตร ต าบลนาฝาย และ 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 13 ต าบลนาฝาย - จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลบา้นเล่า อ าเภอ ทางการเกษตรของประชาชน

บา้นมว่ง หมู่ที่ 7 ต าบลบา้นเล่า การสัญจรไป-มา ได้สะดวก ด าเนนิการ เมอืงชยัภมู ิจงัหวัด มคีวามสะดวก รวดเร็ว

อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ รวดเร็ว และปลอดภยั ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวป ูAsphaltic Concrete สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลนาฝาย และต าบล ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ได้ใชถ้นนเพื่อการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

บา้นเล่า อ าเภอเมอืงชยัภมูิ ยาว 460.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการ ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร เกษตรและการสัญจร

การขนส่งผลผลิตทางการ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ ไป-มา

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั พกิดั N=15.8957277777777  E=101.9987800000000

      N=15.8918233333333  E=101.9974288888888

5-9/448



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

346 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 2,360,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete ต าบลหนองตูม และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

สายทาง บา้นโนนเสลา หมู่ที่ 6 บา้นแกง้ อ าเภอภเูขยีว กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ต าบลหนองตูม และ 2. การคมนาคมขนส่ง

ต าบลหนองตูม-บา้นโนนหนิแร่ จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ ด าเนนิการ ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอ ทางการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นแกง้ สัญจรไป-มา ได้สะดวก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวป ูAsphaltic Concrete รวมไปถงึผู้ที่สัญจร และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลหนองตูม และต าบล หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อการขนส่ง ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

บา้นแกง้ อ าเภอภเูขยีว (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ ผลผลิตทางการ ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนในการ และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้ เกษตรและการสัญจร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร พกิดั ไป-มา

ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว N=16.3374644444444   E=102.0732466666666

ปลอดภยั N=16.3500077777777   E=102.0551811111111
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

347 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 7,921,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

ผิวป ูAsphaltic Concrete อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ชว่งที่ 1 กม.6+430 - กม.6+580 ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ด าเนนิการโดยวิธี ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา ถนนลาดยางเสียหายกว้าง 8.00 เมตร อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัด 2. การคมนาคมขนส่ง

Recycling สายทาง ชย.ถ. ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 150.00 เมตร ชยัภมู ิรวมไปถงึผู้ที่ ทางการเกษตรของประชาชน

1-0103 บา้นหนองคัน - 2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ชว่งที่ 2 กม.6+938 - กม.7+678 สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง มคีวามสะดวก รวดเร็ว

บา้นโคกกงุ อ าเภอแกง้คร้อ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชยัภมูิ ถนนลาดยางเสียหายกว้าง 6.00 เมตร ได้ใชถ้นนเพื่อการ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

จงัหวัดชยัภมูิ ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต ยาว 740.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง ชว่งที่ 3 กม.7+930 - กม.8+280 เกษตร และการสัญจร ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั ถนนลาดยางเสียหายกว้าง 8.00 เมตร ไป-มา ที่ดีขึ้น

ยาว 350.00 เมตร

ชว่งที่ 4 กม.8+385 - กม.9+900

ถนนลาดยางเสียหายกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,515.00 เมตร

ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู

Asphaltic Concrete ด าเนนิการโดยวิธี Recycling
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

ชว่งที่ 1 กม.6+430 - กม.6+580 ผิวจราจร

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 2 กม.6+938 - กม.7+678 ผิวจราจร

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร 

หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,440.00 ตารางเมตร

ชว่งที่ 3 กม.7+930 - กม.8+280 ผิวจราจร

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร

ช่วงที ่4 กม.8+385 - กม.9+900 ผิวจราจร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,515.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 12,120.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด

ไมน่อ้ยกว่า 20,560.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

พกิดั

ชว่งที่ 1  N=16.1768077777777  E=102.1707288888888

          N=16.1755166666666   E=102.1703300000000

ชว่งที่ 2 N=16.1728211111111   E=102.1684833333333

         N=16.1702033333333   E=102.1636733333333

ชว่งที่ 3 N=16.1679000000000  E=102.1638044444444

         N=16.1647355555555   E=102.1639777777777

ชว่งที่ 4 N=16.1637833333333  E=102.1639188888888

         N=16.1501566666666   E=102.1649433333333
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

348 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 3,763,000     - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นเล่า และต าบล ถนนลูกรังเสียหาย ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ต าบลบ้านเล่า - บ้านนาวงั นาเสียว อ าเภอเมอืงชยัภมูิ กว้าง 8.00- 9.00 เมตร ยาว 5,500.00 เมตร ต าบลบา้นเล่า และ 2. การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่ 2 ต าบลนาเสียว จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลูกรัง ต าบลนาเสียว อ าเภอ ทางการเกษตรของประชาชน

อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ การสัญจรไป-มา ได้สะดวก ลงหนิคลุกบดอดัแนน่ ผิวจราจร เมอืงชยัภมู ิรวมไปถงึ มคีวามสะดวก รวดเร็ว

จงัหวัดชยัภมูิ รวดเร็ว และปลอดภยั ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว ผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้เคียง และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 4,900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ได้ใชถ้นนเพื่อการขนส่ง 3. ประชาชนมคุีณภาพ

ต าบลบา้นเล่า และต าบล พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 34,300.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

นาเสียว อ าเภอเมอืงชยัภมูิ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ และการสัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

จงัหวัดชยัภมู ิได้ใชถ้นนใน และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

การขนส่งผลผลิตทางการ พกิดั

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด N=15.8718777777777   E=102.0756722222222

ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.9079211111111   E=102.0561111111111

5-9/453



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

349 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 493,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

บา้นโสกตลับ หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง- ถนนลูกรังช ารุดเสียหาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,740.00 เมตร ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภมูิ ชยัภมู ิและต าบลโนนแดง ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลูกรัง ต าบลโคกสูง อ าเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

- บา้นซับชอ่งแมว หมู่ที่ 7 อ าเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ บดอดัแนน่เสริมดินถมบดอดัแนน่ เมอืงชยัภมู ิและต าบล ทางการเกษตรของประชาชน

ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขว้า ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา กม.1+000 - กม.1+740 กว้าง 6.30 เมตร โนนแดง อ าเภอบา้นเขว้า มคีวามสะดวก รวดเร็ว

จงัหวัดชยัภมูิ ได้สะดวก รวดเร็ว และ ยาว 740.00 เมตร สูงเฉล่ีย 0.20 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ปลอดภยั  พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 962.00 ตารางเมตร ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ ลงลูกรังบดอดัแนน่ กม.0+000-กม.1+740 เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,740.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการ ที่ดีขึ้น

ชยัภมู ิและต าบลโนนแดง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร เกษตร และการสัญจร

อ าเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ ไป-มา

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง พกิดั N=15.8181999999999   E=101.9659011111111

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั       N=15.8282911111111   E=101.9500111111111

5-9/454



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

350 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 496,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

บา้นยางบา่ หมู่ที่ 3 ต าบล ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง- ถนนลูกรังช ารุดเสียหาย กว้าง ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

โคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ- ชยัภมู ิและต าบลโนนแดง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร ต าบลโคกสูง อ าเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นซับชอ่งแมว หมู่ที่ 7 อ าเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลูกรัง เมอืงชยัภมู ิและต าบล ทางการเกษตรของประชาชน

ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขว้า ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา บดอดัแนน่ ลงลูกรังบดอดัแนน่ โนนแดง อ าเภอบา้นเขว้า มคีวามสะดวก รวดเร็ว

จงัหวัดชยัภมูิ ได้สะดวก รวดเร็ว และ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ปลอดภยั ยาว 2,300.00 เมตร ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง- 2,122.00 ตารางเมตร ขนส่งผลผลิตทางการ ที่ดีขึ้น

ชยัภมู ิและต าบลโนนแดง (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ เกษตร และการสัญจร

อ าเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้ ไป-มา

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต พกิดั

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง N=15.8402311111111   E=101.9720988888888

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.8481466666666   E=101.9430400000000

5-9/455



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02 

351 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง 1. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 491,000       - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมปีระสิทธิภาพ กองชา่ง

บา้นโสกตลับ หมู่ที่ 2 ต าบล ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง- ถนนลูกรังช ารุดเสียหาย กว้าง ประชาชน ในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

โคกสูง อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ- ชยัภมู ิและต าบลโนนแดง 6.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร ต าบลโคกสูง อ าเภอ 2. การคมนาคมขนส่ง

บา้นโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 อ าเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ ด าเนนิการ ปรับปรุงถนนลูกรัง เมอืงชยัภมู ิและต าบล ทางการเกษตรของประชาชน

ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขว้า ได้ใชถ้นนในการสัญจรไป-มา บดอดัแนน่ ลงลูกรังบดอดัแนน่ โนนแดง อ าเภอบา้นเขว้า มคีวามสะดวก รวดเร็ว

จงัหวัดชยัภมูิ ได้สะดวก รวดเร็ว และ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จงัหวัดชยัภมู ิรวมไป และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ปลอดภยั ยาว 2,400.00 เมตร ถงึผู้ที่สัญจรพื้นที่ใกล้ 3. ประชาชนมคุีณภาพ

2. เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า เคียงได้ใชถ้นนเพื่อการ ในการด ารงชวีิตประจ าวัน

ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืง- 2,214.00 ตารางเมตร ขนส่งผลผลิตทางการ ที่ดีขึ้น

ชยัภมู ิและต าบลโนนแดง (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานของ อบจ.ชยัภมู ิ เกษตร และการสัญจร

อ าเภอบา้นเขว้า จงัหวัดชยัภมูิ และมาตรฐานงานทางที่ได้ก าหนดไว)้ ไป-มา

ได้ใชถ้นนในการขนส่งผลผลิต พกิดั

ทางการเกษตรออกสู่ทอ้ง N=15.8174388888888   E=101.9626099999999

ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภยั N=15.8190373333333   E=101.9348355555555

5-9/456



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

352 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 2,000,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานโนนสะอาด หมูท่ี 10 ตําบลบานเลา และตําบลนาเสียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานเลา - บานนาวัง หมูท่ี 2  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลบานเลา 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 542.00 เมตร และตําบลนาเสียว การเกษตรของประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,252.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลบานเลา และตําบลนาเสียว N=15.8765566666666 E=102.0776044444444 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8807555555555 E=102.0805022222222 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

งบประมาณ

5-9/457

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

353 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 500,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานซับพระไวย หมูที่ 6 ตําบลโพนทอง และตําบลบานเลา ถนนลูกรัง กวาง 5.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ตําบลโพนทอง - บานหนองแวง  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลโพนทอง 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 9ตําบลบานเลา  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 161.00 เมตร  และตําบลบานเลา การเกษตรของประชาชน

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 805.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.25 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลโพนทอง และตําบลบานเลา N=15.8762666666666 E=102.1032933333333 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8768144444444 E=102.1021833333333 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/458



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

354 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 500,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานนาไกเซา หมูท่ี 6 ตําบลนาเสียว และตําบลนาฝาย ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ต.นาเสียว -บานนาฝาย หมูท่ี 3  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลนาเสียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 161.00 เมตร  และตําบลนาฝาย การเกษตรของประชาชน

 จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 805.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลนาเสียว และตําบลนาฝาย N=15.9048655555555 E=102.0501188888888 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  N=15.9059688888888 E=102.0495655555555 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/459



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

355 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 500,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานมอดินแดง หมูท่ี 4 ตําบลรอบเมือง และตําบลโคกสูง ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

(คุมอุดมสุข) ตําบลรอบเมือง -  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลรอบเมือง 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานยางบา หมูที่ 3 ตําบลโคกสูง  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 161.00 เมตร และตําบลโคกสูง การเกษตรของประชาชน

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 805.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.15 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลรอบเมือง และตําบลโคกสูง N=15.8266055555555 E=102.0145044444444 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8271900000000 E=102.0130022222222 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/460



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

356 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 500,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานกกบก หมูท่ี 3 ตําบลรอบเมือง และตําบลบานเลา ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 655.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ต.รอบเมือง - บานกุดสวง หมูท่ี 8  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลรอบเมือง 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร  และตําบลบานเลา การเกษตรของประชาชน

 จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลรอบเมือง และตําบลบานเลา N=15.8394333333333 E=102.0417033333333 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8395300000000 E=102.0402255555555 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/461



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

357 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 2,000,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานโนนมวง หมูท่ี 7 ตําบลโพนทอง และตําบลบุงคลา ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ต.โพนทอง - บานโนนแดง หมูท่ี 7  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลโพนทอง 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบุงคลา อําเภอเมืองชัยภูมิ  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 646.00 เมตร และตําบลบุงคลา การเกษตรของประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,230.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลโพนทอง และตําบลบุงคลา N=15.8102966666666 E=102.0770799999999 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8050544444444 E=102.0773233333333 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/462



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

358 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 500,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานโนนทัน หมูที่ 5 ตําบลบานเลาและตําบลรอบเมือง ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ตําบลบานเลา - บานมอดินแดง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลบานเลา 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 4 ตําบลรอบเมือง  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร และตําบลรอบเมือง การเกษตรของประชาชน

อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลบานเลา และตําบลรอบเมือง N=15.8531899999999 E=102.0519777777777 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8533366666666 E=102.0500099999999 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/463



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

359 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 1,500,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0082 อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,894.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ เพิ่มข้ึน

บานยางหวาย - บานจอก  ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ดําเนินการ คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 408.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 2,448.00 ตร.ม. พ้ืนที่ใกลเคียง มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 0.15 ม. ไดใชถนนเพ่ือการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

 ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.8718466666666 E=102.2931199999999  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.8752155555555 E=102.2933077777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/464



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

360 ซอมแซมถนนลูกรัง สายทาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิมตลอด -  - 493,000  - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

บานลําชี หมูท่ี 6 ตําบลโนนสะอาด ตําบลโนนสะอาด และตําบล สายทาง ถนนลูกรัง ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

 - บานโนนทอง หมูท่ี 8 หนองขาม อําเภอคอนสวรรค กวาง 5.00 มตร ยาว 3,000.00 เมตร  ตําบลโนนสะอาด 2. การคมนาคมขนสงทาง

 ตําบลหนองขาม จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ  ซอมแซมถนนลกูรังบดอัดแนน  และตําบลหนองขาม การเกษตรของประชาชน

อําเภอคอนสวรรค  ไดใชถนนในการสัญจร ลงลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร อําเภอคอนสวรรค มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

และปลอดภัย หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  2,124.00 ลูกบาศกเมตร  ผูท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ไดใชถนนเพ่ือการขนสง ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีข้ึน

ตําบลโนนสะอาด และตําบล N=15.7940099999999 E=102.2776266666666 ผลผลิตทางการเกษตร

หนองขาม อําเภอคอนสวรรค  N=15.8087899999999 E=102.2907222222222  และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/465



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

361 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 1,900,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานโนนแต หมูที่ 4 ตําบลหนองขาม และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ตําบลหนองขาม - บานลําชี โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองขาม 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 6 ตําบลโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 615.00 เมตร และตําบลโนนสะอาด การเกษตรของประชาชน

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มาไดสะดวก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,075.00 ตร.ม. อําเภอคอนสวรรค มีความสะดวก รวดเร็ว 

รวดเร็ว และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลหนองขาม และตําบล N=15.8523399999999 E=102.3042988888888 ไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

โนนสะอาด อําเภอคอนสวรรค  N=15.8550877777777 E=102.3006355555555 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  และการสัญจรไป-มา

การขนสงผลผลิตทางการเกษตร และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

362 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,500,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ยาว 10,577.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืน เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ชวงท่ี 1 ปรับปรุงถนนลาดยาง ท่ี อําเภอคอนสวรรค 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0081 บานนาโจด ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

 - บานหนองปลาปง และปลอดภัย กม.10+577-กม.10+317 ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 1,560.00 ตารางเมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง ดําเนินการ ชวงท่ี 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling  และการสัญจรไป-มา

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย กม.10+317-กม.10+122 ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 195.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,560.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 3,120.00 ตารางเมตร
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

 พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.0142555555555 E=102.3455888888888

ชวงที่ 1 N=16.0126544444444 E=102.3468133333333

ชวงที่ 2 N=15.9048655555555 E=102.0501188888888

ชวงที่ 1 N=16.0108988888888 E=102.3466622222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

363 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 491,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 6,390.00 เมตร ของประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง พ้ืนที่อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0132 ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึง การเกษตรของประชาชน

บานเมืองนอย  - บานยางบา และปลอดภัย ชวงที่ 1 กม.0+780-กม.0+905 ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียง มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,000.00 ตร.ม.  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.8293066666666 E=102.0185144444444

 N=15.8296299999999 E=102.0174277777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

364 กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 3,000,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิ กองชาง

ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ ตําบลหวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 6,300.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นที่ ภาพเพ่ิมข้ึน

(Para Soil Cement) และตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา ดําเนินการ ตําบลหวยตอน 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานใหมสามพันตา หมูที่ 11 จังหวดัชัยภูมิ  ไดใชถนนในการสัญจร กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต ปรับปรุงคุณภาพ อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลหวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ - ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดวยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) และตําบลภูแลนคา มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานนาอินทรแตง หมูที่ 4 ตําบลภูแลนคา และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,180.00 เมตร  อําเภอบานเขวา และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,900.00 ตร.ม. อําเภอเมืองชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลหวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ  พิกัด จังหวัดชัยภูมิ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

และตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา N=15.9455655555555 E=101.8134300000000 รวมไปถึงผูที่สัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง  N=15.9290166666666 E=101.8075622222222 พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว  และการสัญจรไป-มา

3.เพื่อสงเสริมเกษตรกรผูปลูกยางพารา

ใหราคายางสูงข้ึน โดยการใช

น้ํายางพาราในการกอสราง
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

365 กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 1,500,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิ กองชาง

ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ ตําบลโนนสําราญ และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 4.50-5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นที่ ภาพเพ่ิมข้ึน

(Para Soil Cement) บานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ดําเนินการ ตําบลโนนสาํราญและตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานโสกหวา หมูท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต ปรับปรุงคุณภาพ บานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลโนนสําราญ - บานกุดเวียน หมูที่ การสัญจรไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดวยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลบานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,700.00 ตร.ม. ถนนเพื่อการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลโนนสําราญ และตําบล  พิกัด ทางการเกษตร และการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

บานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ N=15.6448377777777 E=102.0834122222222 สัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ  N=15.6375888888888 E=102.0865533333333

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

366 กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 1,500,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิ กองชาง

ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ ตําบลโนนสําราญ และตําบลหนองไผ ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,300.00 เมตร ของประชาชนใน ภาพเพ่ิมขึ้น

(Para Soil Cement) อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลโนนสําราญ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานโนน หมูท่ี 1  ไดใชถนนในการสัญจร กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต ปรับปรุงคุณภาพ และตําบลหนองไผ การเกษตรของประชาชน

ตําบลโนนสําราญ - บานหนองไผ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดวยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement)  อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูที่ 4 ตําบลหนองไผ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,700.00 ตร.ม. รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตําบลโนนสําราญ และตําบลหนองไผ  พิกัด พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ในการดํารงชีวิต

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.6754922222222 E=102.0679588888888 เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง  N=15.6841266666666 E=102.0650400000000 การเกษตร และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

367 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 1,444,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิ กองชาง

ผิวปู  Asphaltic Concrete อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวาง 8.00-9.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ภาพเพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0021 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 17,000.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานไทรงาม–บานหนองแดงนอย ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู  Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร ยาว 865.00 เมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.03 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสง หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,920.00 ตารางเมตร การเกษตรและการสัญจร ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

กม.0+000 N=15.9096677777777 E=102.1272255555555

กม.0+865 N=15.9111577777777 E=102.1350288888888 

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

368 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 3,000,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ภาพเพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 32,310.00 เมตร อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภมูิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0001 ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร การเกษตรของประชาชน

บานแกงครอ–บานทามะไฟหวาน และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู  Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 793.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทาง และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,344.00 ตารางเมตร ไป-มา ในการดํารงชีวิต

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.1199922222222 E=102.2512711111111

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=16.1154133333333 E=102.2453811111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/474



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

369 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 1,230,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลโพนทองและตําบลบานเลา ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของประชาชนในเขตพื้นท่ี ภาพเพ่ิมข้ึน

สายทาง บานใหมพัฒนา หมูท่ี 1 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กวาง 12.00-14.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร ตําบลโพนทองและตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลโพนทอง-บานเลา หมูที่ 2 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวปู  Asphaltic Concrete  จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย (ชวงที่ 1) กม.0+000 - กม.0+185 ผิวจราจร  ขนาด กวาง 4.00 รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไม ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตําบลโพนทองและตําบลบานเลา นอยกวา 740.00 ตารางเมตร  (ชวงที่ 2) กม.0+185 - ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิต

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กม.0+305 ผิวจราจร ขนาด กวาง 4.50 เมตร ยาว 120.00 และการสัญจรไป-มา ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง เมตร หนา  0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 540.00 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตารางเมตร (ชวงที่ 3)กม.0+305 - กม.1+185 ผิวจราจร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา  0.03 เมตร

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 4,400.00 ตารางเมตร หรือพื้นท่ี

รวมทั้งหมดไมนอยกวา 5,680.00 ตารางเมตร
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

พิกัด (ชวงที1่) 

กม.0+000 N=15.8261644444444 E=102.0675111111111  

กม.0+185 N=15.8278600000000 E=102.0675344444444 

(ชวงที2่)

กม.0+185 N=15.8278600000000 E=102.0675344444444 

กม.0+305 N=15.8289111111111 E=102.0673855555555 

(ชวงที3่)  

กม.0+305 N=15.8289111111111 E=102.0673855555555

กม.1+185 N=15.8368400000000 E=102.0674366666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

370 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิม -  - 3,000,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานเขวาและตําบลโนนแดง ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 12.00-14.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ภาพเพ่ิมข้ึน

สายทาง บานเขวา หมูท่ี 1 อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,186.00 เมตร ตําบลบานเขวาและตําบลโนนแดง 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานเขวา - บานโนนเสาเลา ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 3 ตําบลโนนแดง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวปู  Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย (ชวงที่ 1) ผิวจราจร ขนาด กวาง 14.00 เมตร ยาว 40.00 พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

(ระยะที่ 2) 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี เมตร หนา  0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 560.00 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลบานเขวาและตําบลโนนแดง ตารางเมตร  (ชวงที่ 2) ผิวจราจร ขนาด กวาง 12.00 เมตร และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,146.00 เมตร หนา  0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไม

ไดใชถนนในการขนสง นอยกวา 13,752.00 ตารางเมตร หรือพื้นท่ีรวมทั้ง

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หมดไมนอยกวา 14,312.00 ตารางเมตร 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด (ชวงที1่) 

N=15.7722800000000 E=101.9163399999999

 N=15.7725899999999 E=101.9164577777777
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

พิกัด (ชวงที2่) 

N=15.7725899999999 E=101.9164577777777

N=15.7823488888888 E=101.9199788888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

371 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  ชนิดถนน 494,000 รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic  ตําบลวังตะเฆ อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 มตร ยาว 532.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลวังตะเฆ เพิ่มข้ึน

Concrete สายทาง หนองบัวระเหว และตําบลโปงนก ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ผิวปู อําเภอหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานวังกะทะ หมูท่ี 2 อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ Asphaltic Concrete และตําบลโปงนก อําเภอ การเกษตรของประชาชน

ตําบลวังตะเฆ อําเภอ  ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 373.00 เมตร เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

หนองบัวระเหว - ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 2,238.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นท่ี และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

บานโคกชาติ หมูท่ี 9 และปลอดภัย  พิกัด ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลโปงนก 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล N=15.8096033333333 E=101.5801399999999 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วังตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว  N=15.8063077777777 E=101.5803111111111  และการสัญจรไป-มา

และตําบลโปงนก ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ไดใชถนนในการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/479

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

372 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  ชนิดถนน  - 494,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลวังตะเฆ อําเภอ คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 มตร ยาว 635.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลวังตะเฆ เพิ่มข้ึน

สายทางบานวังอุดม หมูท่ี 13 หนองบัวระเหว และตําบลโปงนก ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ผิวปู อําเภอหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนสงทาง

 ตําบลวังตะเฆ อําเภอหนองบัว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ Asphaltic Concrete และตําบลโปงนก อําเภอ การเกษตรของประชาชน

ระเหว - บานศิลาทอง ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 442.00 เมตร เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูที่ 8 ตําบลโปงนก ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 2,210.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร  พื้นท่ี และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย  พิกัด ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล N=15.8235444444444 E=101.5634588888888 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

วังตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว  N=15.8271944444444 E=101.5620099999999 และการสัญจรไป-มา

และตําบลโปงนก อําเภอเทพสถิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสู

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/480



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

373 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก  - 3,000,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานราษฎรบูรณะ ตําบลเจาทอง  และตําบล กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเจาทอง เพ่ิมขึ้น

หมูที่ 9 ตําบลเจาทอง - แหลมทอง อําเภอภักดีชุมพล ดําเนินการ  และตําบลแหลมทอง 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานซับไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 992.00 เมตร หนา 0.15 อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 8 ตําบลแหลมทอง  สญัจร ไป-มาไดสะดวก เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,960.00 ตารางเมตร ชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็วและปลอดภัย ไหลทางกวาง ขางละ  0.30 เมตร  พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล  พิกัด เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

เจาทอง  และตําบลแหลมทอง N=15.9156722222222 E=101.4151044444444 การเกษตร และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ N=15.9210511111111 E=101.4079100000000 ไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/481



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

374 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 2,996,000  -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางชํารุด กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0108 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 1,500.00 เมตร อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองฉิม – บานรังงาม ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวปู  Asphaltic Concrete พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี (ชวง กม.6+800 – กม.7+800) ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 การขนสงผลผลิตทางการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ เมตร ยาว 1,185.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เกษตรและการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 9,480.00 ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด (ชวง กม.6+800 – กม.7+800)

N=15.5039344444444 E=101.9518288888888

 N=15.4950800000000 E=101.9499833333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/482



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

375 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  - 998,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลวังตะเฆ และตําบลหวยแย (ชวงที1่) ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานสํานักตูมกา หมูท่ี 5 อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 660.00 เมตร ตําบลวังตะเฆ และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลวังตะเฆ – บานหวยแย ไดใชถนนในการสัญจร (ชวงที2่) ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร หวยแย อําเภอหนองบัว การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 13 ตําบลหวยแย ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,400.00 เมตร ระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบัวระเหว และปลอดภัย ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนท่ี และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู  Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลวังตะเฆ และตําบลหวยแย (ชวงที่ 1) ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 660.00 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เมตร หนา  0.03 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 3,300.00 และการสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง ตารางเมตร  (ชวงที่ 2) ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ยาว 245.00 เมตร หนา  0.03 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย 1,225.00 ตารางเมตร หรือพื้นท่ีรวมทั้งหมดไม

นอยกวา 4,525.00 ตารางเมตร

5-9/483



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

พิกัด

(ชวงที1่) N=15.8664811111111 E=101.5889144444444

           N=15.8638977777777 E=101.5933299999999

(ชวงที2่) N=15.8629400000000 E=101.5941799999999

          N=15.8612000000000 E=101.5955277777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/484



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

376 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิม  - 996,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ถ้ําวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลถํ้าวัวแดง เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานโนนเตาไห หมูที่ 3 และตําบลบานเจียง ยาว 2,000.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดงและ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลถ้ําวัวแดง อําเภอ อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบานเจียง อําเภอ การเกษตรของประชาชน

หนองบัวแดง -บานเจียง ไดใชถนนในการสัญจร ผิวปู  Asphaltic Concrete ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

 หมูท่ี 1 ตําบลบานเจียง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร ขนาด กวาง 5.00 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นท่ี และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ยาว 910.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,550.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ถ้ําวัวแดง อําเภอหนองบัวแดง พิกัด และการสัญจรไป-มา

และตําบลบานเจียง N=16.0163199999999 E=101.5667288888888

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  N=16.0120333333333 E=101.5651355555555

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

377 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม กม.0+000  - 2,989,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ถึง กม. 1+880 ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิต เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0088 ไดใชถนนในการสัญจร ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,880.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานโคกรัง – บานโคกพะงาด ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว กม.1+880 ถึง กม. 4+475 ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียง การเกษตรของประชาชน

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตรยาว 1,880.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการ ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู  Asphaltic Concrete และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง กม.1+880 – กม.4+475 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู เมตร ยาว 660.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,280.00 ตารางเมตร

พิกัด 

N=15.4983377777777 E=101.4517800000000

 N=15.4952111111111 E=101.4568844444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/486



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

378 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  - 1,696,000 -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic ตําบลบานเพชร และตําบล ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบล เพ่ิมข้ึน

Concrete สายทาง หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค ยาว 850.00 เมตร ชวงท่ี 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเพชร และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานสวางศรีพัฒนา หมูที่ 22 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หัวทะเล อําเภอ การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานเพชร–บานกุม การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู  Asphaltic Concrete บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูที่ 3 ตําบลหัวทะเล รวดเร็ว และปลอดภัย ชวงท่ี 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.03 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานเพชร และตําบล ยาว 900.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด เพ่ือการขนสงผลผลิต ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค 1,545.00 เมตร หรือพื้นท่ีรวมทั้งหมดไมนอยกวา 7,725.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการ

จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน พิกัด ชวงท่ี 1 N=15.4640188888888 E=101.7140866666666 สัญจรไป-มา

การขนสง           N=15.4593466666666 E=101.7147033333333

ชวงที่ 2 N=15.4636322222222 E=101.7127900000000

          N=15.4587488888888 E=101.7142188888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/487



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

379 ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  - 1,492,000 -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหวยแย หมูท่ี 9 ตําบลหวยแย และตําบลวังตะเฆ ถนนลูกรัง-ดิน ชํารุด กม.0+000-7+480 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหวยแย เพ่ิมข้ึน

ตําบลหวยแย – บานหัวสะพาน อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด กวาง 5.00 เมตร ยาว 7,480.00 เมตร และตําบลวังตะเฆ อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 6 ตําบลวังตะเฆ ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

อําเภอหนองบัวระเหว ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ลูกรังบดอัดแนน กม.3+600 - 7+480 รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,880.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 19,400.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลหวยแย และตําบลวังตะเฆ พิกัด และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด  N=15.8542466666666 E=101.6353577777777

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง N=15.8451755555555 E=101.6024144444444

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/488



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

380 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง  - 1,404,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู  Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางชํารุด กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,100.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0105 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานทามจาน – บานสําโรงโคก ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู  Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ การเกษตรของประชาชน

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย (ชวง กม.0+000 – กม.0+730) ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,380.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  N=15.4967977777777 E=101.8353122222222

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5028622222222 E=101.8369944444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/489



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

381 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิม  - 990,000 -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานวังใหมพัฒนา บานไร และตําบลหวยยายจ๋ิว ถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลบานไร เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 8  ตําบลบานไร – อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ และตําบลหวยยายจ๋ิว 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานคลองสระแกว หมูท่ี 17 ไดใชถนนในการสัญจร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอเทพสถิต จังหวัด การเกษตรของประชาชน

 ตําบลหวยยายจ๋ิว ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 420.00 เมตร ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สญัจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,680.00 ตารางเมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บานไร และตําบลหวยยายจ๋ิว พิกัด การเกษตรและการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ N=15.5481777777777 E=101.4489788888888 ไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง N=15.5444822222222 E=101.4483033333333

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/490



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

382 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิม  - 1,990,000 -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานโปรงพัฒนา เกาะมะนาว และตําบลบานชวน ถนนลูกรัง กวาง 5.50 เมตร ยาว 990.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลเกาะมะนาว เพ่ิมข้ึน

 หมูท่ี 6 ตําบลเกาะมะนาว - อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัด ดําเนินการ  และตําบลบานชวน 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองตะไก หมูท่ี 8 ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอบําเหน็จณรงค การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานชวน อําเภอ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 660.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,300.00 รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.30 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

เกาะมะนาว และตําบลบานชวน พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัด N=15.5067222222222 E=101.6080322222222 และการสัญจรไป-มา

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง N=15.5083300000000 E=101.6135677777777

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

383 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 1,299,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลาดยางชํารุด กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,040.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานหนองแวงศรีพัฒนา โคกเริงรมย อําเภอ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลบานเพชร 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 14 ตําบลบานเพชร - บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete  และตําบลโคกเริงรมย การเกษตรของประชาชน

บานกุดตาลาด หมูท่ี 2  ไดใชถนนในการสัญจร ชวง กม. 1+180 - กม. 1+845 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 อําเภอบําเหน็จณรงค มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลโคกเริงรมย อําเภอ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว เมตร ยาว 665.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,990.00 ตารางเมตร สัญจรพื้นท่ีใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  พิกัด ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

ตําบลบานเพชร และตําบล N=15.4212911111111 E=101.6702600000000 ทางการเกษตร และการ

โคกเริงรมย อําเภอ  สัญจรไป-มา

บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

384 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง -  - 1,990,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเทพอวยชัย หมูท่ี16 บานไร และตําบลนายางกลัก ชวงท่ี 1 กวาง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานไร เพิ่มข้ึน

ตําบลบานไร - บานนายางกลัก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ชวงที่ 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร และตําบลนายางกลัก 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 1 ตําบลนายางกลัก  ไดใชถนนในการสัญจร ชวงท่ี 3 กวาง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร อําเภอเทพสถิต  จังหวัด การเกษตรของประชาชน

อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ชวงที่ 1 กวาง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล พื้นท่ีไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. ไหลทางกวาง ขางละ 0.30 ม. การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บานไร และตําบลนายางกลัก ชวงท่ี 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตร และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,000 ตร.ม. ไหลทางกวาง ขางละ 0.30 ม.

ไดใชถนนในการขนสง ชวงที่ 3 กวาง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 1,100 ตร.ม. 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ไหลทางกวาง ขางละ 0.30 ม.ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 

ระยะทางรวมทั้งหมดยาว 660.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 3,300.00 ตร.ม. 

ไหลทางกวางขางละ 0.30 ม.
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

 พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.5463911111111 E=101.4733566666666

           N=15.5486299999999 E=101.4736111111111

ชวงที่ 2 N=15.5464099999999 E=101.4687833333333

           N=15.5480900000000 E=101.4694522222222

ชวงที่ 3 N=15.5496299999999 E=101.4736877777777

           N=15.5514133333333 E=101.4735100000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

385 ขยายสะพานขามลําหวย 1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก ดําเนินการ  ขยายสะพานคอนกรีต -  - 694,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1 ประชาชนในพื้นท่ีมี กองชาง

กุดตะเคียน สายทาง ประชาชนในพื้นท่ี อําเภอจัตุรัส เสริมเหล็ก กวาง 2.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ อําเภอจัตุรัส สะพานขามหวยท่ีสะดวก 

ชย.ถ. 1- 0093 ในการสัญจรไป-มา และการ (10+10+10) ไมมีทางเทา จังหวัดชัยภูมิ ม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย

โรงเรียนบานหวย-บานโนนตะโก ขนสงสินคา ผลผลิตทาง พรอมปองกันการกัดเซาะคอสะพาน มีสะพานใชสัญจรไป-มา 2.ชวยลดตนทุนทางการเกษตร 

 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การเกษตร  พิกัด ท่ีแข็งแรงม่ันคงและ การขนสงสินคาทางการเกษตร และ

2 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี N=15.5239622222222 E=101.8013733333333 ปลอดภัย การสัญจรไปมาของเกษตรกรและ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประชาชนพื้นท่ีใกลเคียง

มีสะพานขามลําหวยท่ีมั่นคง เลขท่ี ท.3-03

 แข็งแรง และปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

386 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 2,000,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู  Asphaltic Concrete อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 4,575.00 เมตร ของประชาชนในเขต เพ่ิมข้ึน

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง พ้ืนที่ อําเภอแกงครอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0033 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวปู  Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง การเกษตรของประชาชน

บานซํามูลนาก–บานหวย 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร ผูท่ีสัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง มีความสะดวก รวดเร็ว 

หวานไพล อําเภอแกงครอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,200.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

 ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.1419299999999 E=102.2863188888888

N=16.1453088888888 E=102.2829788888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

5-9/496



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

387 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 3,000,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองชาง

ผิวปู  Asphaltic Concrete อําเภอหนองบัวแดง ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ยาว 42,695.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0061 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ อําเภอหนองบัวแดง การเกษตรของประชาชน

บานหนองบัวแดง–บานโหลน การสัญจร  ไป-มาไดสะดวก ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู  Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบัวแดง รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,236.00 เมตร สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ถนนเพื่อการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอหนองบัวแดง หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 9,888.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน พิกัด การสัญจรไป-มา

การขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.0817877777777 E=101.7894744444444

ออกสู ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=16.0886777777777 E=101.7804822222222

ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/497



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

388 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 2,000,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู  Asphaltic Concrete อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ยาว 6,173.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0055 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอคอนสาร จังหวัด 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานสันติสุข–บานโสกมะตูม ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู  Asphaltic Concrete ชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย กม.9+760 – กม.10+623 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนน มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 863.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร ขนสงผลผลิตทาง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,904.00 ตารางเมตร การเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  N=16.4900888888888 E=102.0265844444444

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4974166666666 E=102.0265122222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/498



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

389 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 2,148,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางชํารุด กวาง  8.00  เมตร  ยาว  5,275.00  เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0096 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองบัวโคก–บานหนอง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ การเกษตรของประชาชน

ลุมพุก อําเภอจัตุรัส และปลอดภัย ชวงที่ 1 กม.0+930 – กม.1+030 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี เมตร ยาว 100.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร ชวงท่ี 2 กม.3+985 – กม.4+035 ผิวจราจร เกษตรและการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ไหลทางกวาง ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ชวงท่ี 3 กม.4+360 –

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย กม.4+685 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 325.00

 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ชวงที่ 4 กม.4+685 – กม.5+170 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00

เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ความยาวรวมทั้งหมด 960.00 เมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 6,710.00 ตารางเมตร
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

พิกัด

ชวงที่ 1 กม.0+930 – กม.1+030 

N=15.4271133333333 E=101.8395944444444

N=15.4279600000000 E=101.8399222222222

ชวงที่ 2 กม.3+985 – กม.4+035  

N=15.4484299999999 E=101.8570299999999

N=15.4484822222222 E=101.8574988888888

ชวงที่ 3 กม.4+360 – กม.4+685

N=15.4483633333333 E=101.8602422222222

N=15.4497833333333 E=101.8623411111111

ชวงที่ 4 กม.4+685 – กม.5+170

N=15.4497833333333 E=101.8623411111111

N=15.4540044444444 E=101.8620388888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9-/500



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

390 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 2,000,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางชํารุด กวาง  8.00  เมตร  ยาว 15,075.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0051 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานโคกสะอาด – บานโจด ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย กม.7+200 – กม.8+058 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 858.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,864.00 ตารางเมตร และการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.4702266666666 E=102.1900122222222

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4703988888888 E=102.1977833333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/501



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

391 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 495,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางชํารุด กวาง  8.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0038 ไดใชถนนในการสัญจร  ยาว 15,000.00  เมตร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานลาด – บานนาผักเสี้ยน ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.1+000 – กม.1+210  ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 210.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,680.00 ตารางเมตร ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.4145344444444 E=102.0155755555555

N=16.4157811111111 E=102.0142411111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/502



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

392 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 2,000,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางชํารุด กวาง 6.00-8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0050 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 2,568.00 เมตร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานแดง – บานสวาง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวงที่ 1 กม.3+125 – กม.3+325  ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง  ยาว 190.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตารางเมตร  

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ชวงที่ 2 กม.3+370 – กม.3+700 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 330.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

 หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,980.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม.3+700 – กม.4+161  

ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 461.00 เมตร 

5-9/503



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

 หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,688.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 6,808.00 ตารางเมตร

พิกัด

ชวงที่ 1 กม.3+125 – กม.3+325

N=16.3734788888888 E=102.1013622222222

N=16.3739666666666 E=102.0996522222222

ชวงที่ 2 กม.3+370 – กม.3+700

N=16.3717811111111 E=102.1005777777777

N=16.3687977777777 E=102.0992033333333

ชวงที่ 3 กม.3+700 – กม.4+161

N=16.3687977777777 E=102.0992033333333

N=16.3652988888888 E=102.0976466666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9-/504



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

393 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 496,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานแกง และตําบลผักปง ถนนลาดยางชํารุด กวาง 8.00 เมตร ยาว 3,220.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานหนองดินดํา หมูท่ี 2 อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ตําบลบานแกง และตําบล 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานแกง–บานหนอง ไดใชถนนในการสัญจร ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

เซียงซา หมูท่ี 8 ตําบลผักปง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว กม.0+800 –กม.1+010 ผิวจราจร ขนาดกวาง  6.00  เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ยาว 210.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  1,680.00  ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลบานแกง และตําบลผักปง พิกัด และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  N=16.4124399999999 E=102.1102399999999

ไดใชถนนในการขนสง N=16.4124677777777 E=102.1122211111111

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/505



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

394 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 3,000,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ยาว 32,395.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0035 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานสระแต – บานหนองผักหลอด ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจร การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,266.00 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 10,128.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.3181766666666 E=102.3025333333333

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3297088888888 E=102.3026544444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9-/506



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

395 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 1,999,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ยาว 23,350.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0064 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานโนนเหมา – บานหนองหอยปง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใช มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,400.00 ตารางเมตร ทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.1024333333333 E=101.5339866666666

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0955588888888 E=101.5323144444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/507



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

396 ปรับปรุงถนนหินคลุก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม กม. 0+000 - 6 -  - 1,455,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเขื่อนลั่น หมูที่ 1 ตําบลตะโกทอง และตําบลทากูบ กวาง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 6,245.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

 ตําบลตะโกทอง - บานทากูบ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ กม. 6+245 - 14+500 ถนนหินคลุกชํารุด กวาง 6.00-8.00  เมตร ตําบลตะโกทอง และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 1 ตําบลทากูบ ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 8,255.00 เมตร ตําบลทากูบ อําเภอซับใหญ การเกษตรของประชาชน

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ  จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย หินคลุกบดอัดแนน กม. 6+725 - 7+562 รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 837.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลตะโกทอง และตําบลทากูบ หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,696.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด และการสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง N=15.5682655555555 E=101.7087833333333

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.5754300000000 E=101.7115166666666

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/508



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

397 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 4,823,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหนองโดน และตําบลกุดน้ําใส กม. 0+000 ถึง 0+815 ถนน คสล.ผิว AC ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานหวยยาง หมูที่ 9 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กวาง 5.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร ตําบลหนองโดน และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลหนองโดน - บานสําโรงโคก ไดใชถนนในการสัญจร กม. 0+815 ถึง  1+980 ถนนดินลูกรัง กวาง 5.00 เมตร  ตําบลกุดนํ้าใส การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 6 ตําบลกุดนํ้าใส ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,165.00 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลหนองโดน และตําบลกุดน้ําใส กม. 0+815 ถึง กม. 1+980 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,165.00 เมตร และการสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,990.00 ตารางเมตร

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.5327166666666 E=101.8133022222222

N=15.5316477777777 E=101.8237088888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/509



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

398 ปรับปรุงถนนหินคลุก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม กม. 0+000 - 1 -  - 1,545,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานตลุกคูณ หมูท่ี 8  ตําบลซับใหญ และ ตําบลตะโกทอง กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

ตําบลซับใหญ - บานซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ กม. 1+420 - 2+770 ถนนหินคลุก กวาง 8.00 ตําบลซับใหญ และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 6 ตําบลตะโกทอง ไดใชถนนในการสัญจร  เมตร ยาว 1,350.00 เมตร ตําบลตะโกทอง การเกษตรของประชาชน

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย หินคลุกบดอัดแนน กม. 2+770 - 3+670 รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลซับใหญ และ ตําบลตะโกทอง หนา 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 7,200.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด และการสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง N=15.5709244444444 E=101.6212222222222

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.5671899999999 E=101.6283477777777

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/510



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

399 กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 926,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

 ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

(Para Soil Cement) และตําบลหนองโพนงาม อําเภอ ดําเนินการ ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานลาด หมูท่ี 6  เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ กอสรางถนนผิวจราจรดินซีเมนต ปรับปรุงคุณภาพ และตําบล หนองโพนงาม การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว - ไดใชถนนในการสัญจรไป-มา ดวยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) อําเภอเกษตรสมบูรณ มีความสะดวก รวดเร็ว 

 บานหนองไผ หมูท่ี 2 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

ตําบลหนองโพนงาม 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3,000.00 ตร.ม. รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอเกษตรสมบูรณ บานแกง อําเภอภูเขียว และตําบล  พิกัด ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ หนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ N=15.4117822222222 E=102.0041677777777 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง  N=15.4096877777777 E=101.9974722222222  และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

3.เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผูปลูกยางพารา

ใหราคายางสูงข้ึน โดยการใช

น้ํายางพาราในการกอสราง

5-9/511



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

400 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 450,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางผิวแคปซีล กวาง 8.00 เมตร ยาว 6,173.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0026 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองโดน – บานสามสวน ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ การเกษตรของประชาชน

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,504.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.3914755555555 E=102.2876044444444

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=16.3929933333333 E=102.2872133333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/512



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

401 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 890,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางชํารุด กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,568.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0027 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองโดน – บานเมืองคง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ การเกษตรของประชาชน

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย กม.0+250 – กม.0+743 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 493.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,958.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด (กม.0+250 – กม.0+743) ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  N=16.3771233333333 E=102.2913944444444

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=16.3727400000000 E=102.2922677777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/513



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

402 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,660,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลสระพัง และตําบลบานเตา ถนนลาดยางชํารุด กวาง 6.00-8.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

สายทาง บานสระพัง หมูท่ี 1 อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ตําบลสระพัง และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลสระพัง – บานสะเดา หมูที่ 9 ไดใชถนนในการสัญจร ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานเตา การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานเตา อําเภอบานแทน ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว กม.1+300 –กม.2+090 ผิวจราจร ขนาดกวาง  6.00 เมตร อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ยาว 790.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนท่ี และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  5,530.00  ตารางเมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลสระพัง และตําบลบานเตา พิกัด (กม.1+300 –กม.2+090) ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ  N=16.3900622222222 E=102.4073466666666 และการสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง  N=16.3861766666666 E=102.4135966666666

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/514



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

403 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมถนนลูกรัง -  - 3,000,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเดื่อ หมูท่ี 1 ตําบลบานเด่ือ และตําบลหนองขา กวาง 5.00 - 600 เมตร ยาว 4,990.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานเดื่อ – บานกุดจิก หมูที่ 8 อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ตําบลบานเด่ือ และ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลหนองขา  อําเภอ ไดใชถนนในการสัญจร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลหนองขา การเกษตรของประชาชน

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว กม.1+250 –กม.2+229 ผิวจราจร กวาง  5.00  เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ระยะทางรวม 979.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  4,895.00  ตารางเมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลบานเด่ือ และตําบลหนองขา พิกัด (กม.1+250 –กม.2+229) ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  N=16.1200500000000 E=101.8849822222222 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ไดใชถนนในการขนสง  N=16.1196333333333 E=101.8760733333333 และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/515



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

404 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง -  - 1,000,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ยาว 7,140.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง เขตพ้ืนท่ีอําเภอคอนสวรรค 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0084 ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด การเกษตรของประชาชน

บานโคกมั่งงอย - บานดงเย็น และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,100.00 ตารางเมตร การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง  พิกัด เกษตร และการสญัจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ชวงที่ 1 N=15.9510033333333 E=102.2306155555555

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ชวงที่ 1 N=15.9535100000000 E=102.2267311111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/516



ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

405 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,000,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหนองบัวเพวัง บานโสก และตําบลยางหวาย ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ของประชาชนใน เพ่ิมข้ึน

หมูที่ 4 ตําบลบานโสก - อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีตําบลบานโสก 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานยางหวาย หมูท่ี 4 ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 324.00 เมตร และตําบลยางหวาย การเกษตรของประชาชน

ตําบลยางหวาย ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,620.00 ตร.ม. อําเภอคอนสวรรค จังหวัด มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ไหลทางกวางขางละ 0.15 ม. ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล  พิกัด พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บานโสก และตําบลยางหวาย N=15.8895788888888 E=102.2568999999999 เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ  N=15.8877266666666 E=102.2575722222222 การเกษตรและการสัญจร

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

406 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผวิปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลกัษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - -  - 3,260,000 - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

การโดยวิธี Recycling  ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 6,074.00 เมตร อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0048 บาน ไป-มา ไดสะดวกรวดเร็ว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

โคกสะอาด - บานหัวคูสระ และปลอดภัย ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการโดยวิธี Recycling  พ้ืนที่ใกลเคียงไดใช รวดเร็ว และปลอดภัย

(ระยะที่ 3) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กม.2+060 - กม.3+160 ผิวจราจร ถนนเพ่ือการขนสง เพ่ิมข้ึน

ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตรสูทอง ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร และการสัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ตลาดได รวดเร็ว ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ที่ดีขึ้น

8,800.00 ตารางเมตร

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

พิกัด

N=16.4886477777777  E= 102.1069344444444

N= 16.4845511111111  E= 102.0977077777777
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

407 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - - 2,690,000 - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บาน โคกสะอาดและตําบลหนองคอน ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมขึ้น

หนองลุมพุก หมูท่ี 2 ไทย อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีต ตําบลโคกสะอาด และ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโคกสะอาด - บาน ไดใชถนนในการสัญจรไป-มา  เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 804.00 เมตร ตําบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ

หนองเบน หมูที่ 5 ตําบล ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร อําเภอภูเขียว ประชาชนมีความสะดวก

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล กวางขางละ 0.15 เมตรพื้นท่ีไมนอยกวา 4,824.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไป รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 3) โคกสะอาด และตําบลหนองคอน ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ถึงผูที่สัญจรพ้ืนท่ีใกล เพ่ิมข้ึน

ไทย อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว เคียงไดใชถนนเพื่อ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง พิกัด N=16.4654299999999  E= 102.1604099999999 การขนสงทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

การเกษตรออกสูทองตลาด N= 16.4601299999999 E= 102.1657000000000 และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีข้ึน

ไดรวดเร็วปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

408 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - - 2,583,000 - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานเมืองคง หมูที่ 2 ตําบลบานเพชร และตําบลโอโล ถนนลูกรัง กวาง 6.00-7.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพ่ิมข้ึน

ตําบลบานเพชร - บานโนนดินจี่ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบานเพชร และ 2. การคมนาคมขนสง

หมูท่ี 5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา กวาง 5.00 เมตร ยาว 926.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลโอโล อําเภอ ทางการเกษตรของ

จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 3) ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนมีความสะดวก

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 4,630.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูที่สญัจร รวดเร็ว และปลอดภัย

ตําบลบานเพชร และตําบลโอโล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ พื้นท่ีใกลเคียงไดใช เพ่ิมข้ึน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว ถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด ผลผลิตทางการเกษตร ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N=16.3593444444444  E=102.2581733333333 และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีขึ้น

 ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.3594999999999  E=102.2495300000000 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

409 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - - - 1,356,000 - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานดอนไกเถ่ือน บานดอน อําเภอภูเขียวและตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,800.00 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ิมขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลบานดอน หนองคู อําเภอบานแทน จังหวัด ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบานดอน 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอภูเขียว - บานโนนสะอาด ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจรไป-มา กวาง 4.00 เมตร ยาว 606.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอภูเขียว และ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 4 ตําบลหนองคู ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร ตําบลหนองคู อําเภอ ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล กวางขางละ 0.15 เมตร พื้นท่ีไมนอยกวา 2,424.00 ตารางเมตร บานแทน จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย

(ระยะที่ 3) บานดอน อําเภอภูเขียวและตําบล ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร เพิ่มข้ึน

หนองคู อําเภอบานแทน จังหวัด และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว พื้นท่ีใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง พิกัด ถนนเพ่ือการขนสง ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.3101044444444 E=102.3224544444444 ผลผลิตทางการเกษตร ที่ดีข้ึน

ทองตลาดไดรวดเร็วปลอดภัย N=16.3077677777777 E=102.3275577777777 และการสัญจร ไป-มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผ.02

410 ปรับปรุงคลองสงน้ําดาด

คอนกรีต

เพ่ือเปนการปรับปรุงคลองสงนํ้า ปรับปรุงคลองสงนํ้าดาดคอนกรีต  -  -  - 4,674,200     - คลองสงนํ้าดาดคอนกรีต สามารถบํารุงรักษา กองชาง

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่ 1 ใหมีความพรอมและประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ําที่ 1 บานคาย ม.1 ต.บานคาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รวมถึงอาคารตางๆ ที่ คลองสงนํ้า ใหอยูใน

 บานคาย หมูท่ี 1 ตําบล ในดานความม่ันคงแข็งแรง ตามรายละเอียดดังน้ี ประกอบคลองสงน้ํา ในสภาพที่ดี พรอมให

บานคาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รวมถึงระบบการสงจายนํ้าใหเกิด 1. งานคลองสงน้ําดาดคอนกรีต ความยาว 1,703 เมตร สามารถสงนํ้าใหแก บริการแกสมาชิกกลุม

ประโยชนสูงสุดแกสมาชิกผูใชนํ้า 2.งานประตูระบายน้ําเขานา จํานวน 30 แหง สมาชิกกลุมผูใชน้ํา ผูใชน้ํา สถานีสูบนํ้า

อยางมีประสิทธิภาพ 3. งานทอลอดใตคลอง จํานวน 5 แหง เพื่อใชในดานการเกษตร ดวยไฟฟาที่ 1 บานคาย

4. งานสะพานขามคลอง (คนและสัตวขาม)จํานวน 2 แหง เล้ียงสัตว ไดเต็ม หมูที่ 1 ตําบลบานคาย

5. งานสะพานรถยนตขามคลอง (รับน้ําหนักรถบรรทุก ไมเกิน 20 ตัน) จํานวน 2 แหง ประสิทธิภาพ และเกิด อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

6. งานบานประตูเปด - ปดน้ํา จํานวน 1 แหง ประโยชนสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนและ

พิกัด N= 15.6796910000000 E= 102.0773570000000 รอยละ 100 ความคุมคาแกสมาชิก

N= 15.6818750000000 E= 102.0773460000000 กลุมผูใชนํ้าอยางเต็มที่

รวม 96,322,000 453,141,000 281,107,000 14,563,200  -
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รวมทั้งส้ิน 845,133,200                                                        

410 โครงการ



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

   5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประกวดศูนย์บริการ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอด 80,000 80,000 80,000 80,000 - ศูนย์บริการและถ่ายทอด 1.ศูนย์บริการ กองส่งเสริม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี การปฏบิติังานของศูนย์ เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร คุณภาพชีวิต

การเกษตรประจ าต าบล บริการและถ่ายทอด ทั้ง 16 อ าเภอ จ านวน 124 ศูนย์ ประจ าต าบลมี ประจ าต าบลอยู่ในขั้น

ดีเด่น ระดับจังหวัด เทคโนโลยีการเกษตร (124 ต าบลในจังหวัดชัยภมู)ิ ประสิทธิภาพการ ที่สามารถตอบสนอง

2.เพื่อเปน็ขวัญก าลังใจ  - จัดประกวด คัดเลือกศูนย์ ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น ความต้องการ

แกผู้่ปฏบิติังาน บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเกษตรกรใน

และคณะกรรมการ การเกษตรประจ าต าบลดีเด่น ต าบล

บริหารศูนย์บริการ 2.ต าบลมศูีนย์บริการฯ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มผีลงานดีเด่น

การเกษตร ประสบผลส าเร็จ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
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งบประมาณ

ผ.02 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

   5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 

2 อนรัุกษฟ์ื้นฟสูระเกบ็น้ า 1. เพื่อเปน็การปอ้งกนัและ ลักษณะสภาพเดิม สระเกบ็น้ า 24,035,000     - - - - ร้อยละ 80 ของราษฏร 1. สระเกบ็น้ ามปีระสิทธิ- กองช่าง

สนบัสนนุน้ าอปุโภค แกไ้ขปญัหาภยัแล้งและ ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ในเขตต าบลเกาะ - ภาพในการกกัเกบ็น้ า

บริโภค บา้นปา่รวก หมู่ที่ 2 อทุกภยั ยาว 200.00  เมตร ลึก 3.00 เมตร มะนาว และต าบล เพิ่มขึ้น

ต าบลเกาะมะนาว อ าเภอ- 2. เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ า ไมส่ามารถเกบ็กกัน้ าได้เนื่องจาก โคกเพชรพฒันา 2. ราษฎรในพื้นที่ได้รับการ

บ าเหนจ็ณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ ได้เพิ่มขึ้นและปอ้งกนัน้ า มกีารร่ัวซึมของชั้นดิน อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ แกป้ญัหาภยัแล้งและมี

ร่ัวซึมได้ ด าเนนิการ สระเกบ็น้ าได้รับการ จังหวัดชัยภมู ิมี คุณภาพในการด ารงชีวิต

3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ปรับปรุงด้วยวิธีเคลือบสระด้วย ปริมาณน้ าใช้ท าการ ประจ าวันที่ดีขึ้น

ของราษฎรในพื้นที่ต าบล ยางพารากนัน้ าซึม เกษตรและอปุโภค 3. เกษตรกรในพื้นที่มี

เกาะมะนาว และต าบล - ปรับปรุงสระเกบ็น้ า ขนาดกว้าง  บริโภค ปริมาณน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี

โคกเพชรพฒันา อ าเภอ 120.00 เมตร  ยาว 240.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร และพชืผลทางการเกษตร

บ าเหนจ็ณรงค์ จังหวัดชัยภมู ิ - กกัเกบ็น้ าได้  100,732  ลูกบาศกเ์มตร มผีลผลิตเพิ่มขึ้น

จากปญัหาการขาดแคลนน้ า - ระบบเคลือบสระด้วยยางพารากนัน้ าซึม จ านวนไมน่อ้ยกว่า 27,849 ตารางเมตร

ส าหรับท าการเกษตรและ - ถังแซมเปญขนาด 20 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมระบบทอ่จ่ายน้ า จ านวน  1 แหง่
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

   5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 

อปุโภคบริโภค - ถังน้ าใสขนาด 25 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน  1 แหง่

4. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - ระบบสูบน้ าจากล าหว้ยด้วยพลังงานแสงอาทติย์  จ านวน 1 แหง่

ผู้ปลูกยางพารา ตามนโยบาย - ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง  จ านวน 1 แหง่

ของรัฐบาล - อาคารบงัคับน้ าเข้าสระ จ านวน 2 แหง่

(รายละเอยีดตามประมาณราคา และแบบ อบจ. ชัยภมูิ)

พกิดั  ต าแหนง่ที่ 1 N=15.4834566666666  E=101.6221677777777

       ต าแหนง่ที่ 2 N=15.4827822222222  E=101.6237366666666

       ต าแหนง่ที่ 3 N=15.4804388888888  E=101.6225844444444

       ต าแหนง่ที่ 4 N=15.4812633333333  E=101.6215100000000
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

   5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 

3 โครงการจิตอาสาเพื่อพฒันา 1. เพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ จัดกจิกรรมโดยใช้จิตอาสา 240,000 - - - - 1. จ านวนองค์กร พื้นที่ล าน้ าคลองตูมกา ส านกัปลัดฯ

ล าน้ ากบัชีวิต บนวิถีแหง่ความ พระเจ้าอยู่หวั จ านวน 1,000 คน ในการขุดลอก ภาครัฐ ภาคเอกชน บา้นวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลลุ่มล าชี

พอเพยีง เพื่อประโยชนแ์ละ 2. เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และก าจัดวัชพชื ในล าน้ าคลองตูมกา และประชาชน อ าเภอบา้นเขว้า จังหวัดชัยภมู ิ

ความสุขของประชาชน สร้างสุขปวงประชา พฒันา บา้นวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลลุ่มล าชี ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการขุดลอกล าคลอง 

ณ ล าน้ าคลองตูมกา บา้นวังกุ่ม พื้นที่ตามแนวพระราชด าริ อ าเภอบา้นเขว้า จังหวัดชัยภมูิ มากกว่าร้อยละ 80 เปน็การสร้างจิตอาสาของ

หมู่ที่ 5 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอ- และพระราชปณิธานพระบาท- ระยะขุดลอก 4,000 เมตร 2. ล าน้ าคลองตูมกา ประชาชนในการช่วยเหลือ

บา้นเขว้า จังหวัดชัยภมูิ สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล- จุดเร่ิมต้น พกิดั บา้นลุ่มล าชี หมู่ที่ 5 เกื้อกลู ท าใหป้ระชาชน

อดุลยเดชบรมนาถบพติร N : 15.6960855555555 , E : 101.9281755555555 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอ ในพื้นที่มคุีณภาพชีวิตที่

3. เพื่อความอยู่ดีมสุีขของ ถึงจุดส้ินสุด พกิดั บา้นเขว้า จังหวัดชัยภมู ิ ดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์

ประชาชนใหม้ชีีวิตความเปน็ N : 15.6864044444444 , E : 101.9531900000000 ได้รับการขุดลอกและ ในการท าเกษตรกรรม 

อยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อประเทศชาติ ก าจัดวัชพชืล าคลอง และสามารถจัดต้ังศูนย์การ

ใหม้คีวามมั่นคง สามารถใช้ประโยชนไ์ด้ เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงในการต่อ

มากกว่าร้อยละ 80 ยอดใหค้วามรู้แกป่ระชาชนได้
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขุดลอกลําหวยโสกน้ําขุน 1.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล สภาพเดิม -  - 499,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. เพื่อเปนการปองกันและ กองชาง

บานโสก หมูที่ 11 บานโสกและตําบลคอนสวรรค ลําหวยขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลบานโสก แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย

ตําบลบานโสก - บานจอก อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ลึกเดิม 2.40 เมตร และตําบลคอนสวรรค 2. เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไดเพ่ิมขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลคอนสวรรค ไดรับการแกปญหาภัยแลง ดําเนินการ อําเภอคอนสวรรค 3. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ

อําเภอคอนสวรรค และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน ขุดลอกขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  ราษฎรในพื้นที่จากปญหาการ

 จังหวัดชัยภูมิ  2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ตําบล ขุดลึกลงอีก 1.60 เมตร รวมไปถึงผูที่อาศัยพื้นที่ ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร

บานโสก และตําบลคอนสวรรค ลาดเอีง 1:1 ปริมาตรดินขุด 12,672.00 ลูกบาศกเมตร ใกลเคยีงมีน้ําไวสําหรับ และอุปโภคบริโภค

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ  พิกัด อุปโภคบริโภคไดอยาง

มีปริมาณน้ําใชไดตลอดทั้งปและ N=15.9213366666666 E=102.2555888888888 เพียงพอตอความตองการ

สามารถทําการเกษตรมีผลผลิต  N=15.9229722222222 E=102.2650777777777 รวมไปถึงชวยเพิ่มผลผลิต

ออกสูทองตลาดเพิ่มขึ้น ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตร 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5 ขุดลอกลําหวยกุดตากแดด 1.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล สภาพเดิม ลําหวยขนาด -  - 486,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. เพื่อเปนการปองกันและ กองชาง

บานหวย หมูที่ 3 หนองโดน และตําบลกุดน้ําใส สภาพตามพื้นที่เปนบึงนํ้าขนาดใหญ ในเขตพื้นที่ตําบล แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย

ตําบลหนองโดน - อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่ประมาณ 10,500.00 ตารางเมตร หนองโดน  และและ 2. เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไดเพ่ิมขึ้น

 บานสําโรงโคก หมูที่ 6 ไดรับการแกปญหาภัยแลง ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ 3. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ

 ตําบลกุดน้ําใส และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ดําเนินการ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ราษฎรในพื้นที่จากปญหาการ

 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ขุดลอก ความยาวเสนรอบรูปไมนอยกวา 444.00 เมตร รวมไปถึงผูที่อาศัยพ้ืนที่ ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการ

ตําบลหนองโดน และตําบ หรือพื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา 6,817.00 ตารางเมตร ใกลเคียงมีน้ําไวสําหรับ เกษตรและอุปโภคบริโภค

ลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 อุปโภคบริโภคไดอยาง

จังหวัดชัยภูมิ  มีปริมาณน้ําใชได ปริมาตรดินขุด 12,347.00 ลบ.ม. เพียงพอตอความตองการ

ตลอดทั้งปและสามารถทําการ ปายโครงการ 1 ชุด รวมไปถึงชวยเพ่ิมผลผลิต

เกษตรมีผลผลิตออกสูทองตลาด  พิกัด ทางการเกษตร 

เพิ่มขึ้น N=15.5262400000000 E=101.8205566666666
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

6 ขุดลอกหนองกุดหลมใหญ 1.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล สภาพเดิม ลําหวยขนาด -  - 996,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. เพื่อเปนการปองกันและ กองชาง

บานหวยยาง หมูที่ 9 ตําบล หนองโดน และตําบลกุดน้ําใส สภาพตามพื้นที่เปนบึงนํ้าขนาดใหญ ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองโดน แกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย

หนองโดน - บานสําโรงโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ประมาณ 16,170.00 ตารางเมตร  และและตําบลกุดน้ําใส 2. เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไดเพ่ิมขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลกุดน้ําใส ไดรับการแกปญหาภัยแลง ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  3. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ

 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่อาศัยพ้ืนที่ ราษฎรในพื้นที่จากปญหาการ

 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ พื้นที่ขุดลอก ความยาวเสนรอบรูปไมนอยกวา 760.00 เมตร ใกลเคยีงมีน้ําไวสําหรับ ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตร

ตําบลหนองโดน หรือพื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา 13,856.00 ตารางเมตร อุปโภคบริโภคไดอยาง และอุปโภคบริโภค

และตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เพียงพอตอความตองการ

จังหวัดชัยภูมิ  มีปริมาณน้ําใชได ปริมาตรดินขุด 25,462.00 ลบ.ม. ปายโครงการ 1 ชุด รวมไปถึงชวยเพิ่ม

ตลอดทั้งปและสามารถทําการ  พิกัด ผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรมีผลผลิตออกสูทอง N=15.5314344444444 E=101.8213888888888

ตลาดเพิ่มขึ้น
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

7 กอสรางสะพานคอนกรีต 1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก ดําเนินการ กอสรางสะพาน -  - 3,529,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1 ประชาชนในพื้นที่มี กองชาง

เสรมิเหล็ก ขามลําคันฉู ประชาชนในพื้นที่ อําเภอจัตุรัส คอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ อําเภอจัตุรัส สะพานขามหวยที่สะดวก

บานหวยยาง หมูที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ในการสัญจรไป-มา กวาง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร ไมมีทางเทา จังหวัดชัยภูมิ มีสะพานใช  มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

ตําบลหนองโดน  - และการขนสงสินคา ผลผลิต พรอมปองกันการกัดเซาะคอสะพาน สัญจรไป-มา ที่แข็งแรง 2.ชวยลดตนทุนทางการเกษตร 

บานสําโรงโคก หมูที่ 6 ทางการเกษตร พิกัด มั่นคงและปลอดภัย การขนสงสินคาทางการเกษตร

ตําบลกุดน้ําใส 2 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ N=15.5312911111111 E=101.8242699999999 และการสัญจรไปมาของ

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรและประชาชน

มีสะพานขามลําหวยที่มั่นคง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว พื้นที่ใกลเคียง

 แข็งแรง และปลอดภัย
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

8 ขยายถนน พรอมวางทอ 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,257,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0076 ไดใชถนนในการสัญจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร บานเขวา จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานหวยหลัว - บานปายาง - ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเรว็ 

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตรวิทยา และปลอดภัย 1. งานถมดินขยายผิวถนน กวาง 5.00 ม. ยาว 250.00 ม. พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. เพื่อการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบนเขวา จังหวัดชัยภูมิ 2. งานลูกรังผิวจราจร กวาง 5.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. การเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง 3. กอสรางบอพัก คสล. ขนาด 1.00 × 1.40 ม. พรอมฝาคสล. และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู จํานวน 42 บอ

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย 4. วางทอระบายน้ําคสล.ขนาด ø 1.00 ม. จํานวน 208.00 ทอน

 พิกัด N=15.7090500000000 E=101.9342388888888

 N=15.7088800000000 E=101.9365055555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

9 ซอมแซมถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอด -  - 713,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

เสรมิเหล็ก ผวิปู อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

 Asphaltic Concrete ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา และลาดยาง กวาง 4.00 - 8.00 จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

สายทาง ชย.ถ. 1-0043 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร ยาว 4,021.00 เมตร สัญจร พื้นที่ใกลเคียงได มีความสะดวก รวดเร็ว 

แยก ทล.2037 - 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ดําเนินการ ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชถนนเพื่อการขนสง และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

บานหนองหญาขาวนก อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวปู Asphaltic Concrete ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง ชวงที่ 1 กม. 1+800 - กม. 2+185 และการสัญจรไป-มา ดาํรงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 385.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,540.00 ตารางเมตร

ชวงท่ี 2 กม. 2+185 - กม. 2+600 

ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร 

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,075.00 ตารางเมตร
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 3,615.00 ตารางเมตร

 พิกัด

ชวงท่ี 1 N=16.3613711111111 E=102.0850900000000

ชวงท่ี 1 N=16.3645433333333 E=102.0865077777777

ชวงท่ี 2 N=16.3645433333333 E=102.0865077777777

ชวงท่ี 1 N=15.3665922222222 E=102.0889777777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

รวม 24,355,000 80,000 75,600,000 80,000  -9 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 100,115,000                                                   

5-10/11



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกระจายอ านาจของ 1. เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการ มาตรการจัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  -  -  -  - - มีค าส่ังมอบหมายงาน ประชาชนมีความพึงพอใจ ส านักปลัดฯ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ให้บริการประชาชนให้ได้รับ ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติ ในบริการท่ีได้รับ และลด

จังหวัดชัยภูมิ ความสะดวกรวดเร็ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชการแทน ไม่น้อย การผูกขาดอ านาจหน้าท่ี

เป็นธรรมตอบสนองความ ชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ กว่า 3 ฉบับ อันเป็นช่องทางแห่งการ

ต้องการของประชาชน จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ทุจริต

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความ 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พอใจในการบริการสาธารณะ ชัยภูมิ มอบหมายให้รองนายก-

จากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจ 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การตัดสินใจในการส่ัง ชัยภูมิ มอบหมายให้ปลัดองค์การ-

อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

4. เพ่ือป้องกันการผูกขาด 3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจ ชัยภูมิ มอบหมายให้ รองปลัดองค์การ

อาจเป็นเหตุแห่งความทุจริต บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและหัวหน้า

และประพฤติมิชอบในต าแหน่ง ส่วนราชการ ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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หน้าท่ีราชการ คร้ังท่ี 1 : 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

คร้ังท่ี 2 : 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

คร้ังท่ี 3 : 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

คร้ังท่ี 4 : 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

2 โครงการศูนย์รับเร่ืองราว 1.เพ่ือรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององค์การ-  -  -  -  - - มีศูนย์รับเร่ืองราว 1.มีศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ส านักปลัดฯ

ร้องทุกข์ และช่วยเหลือ และพิจารณาช่วยเหลือ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ห้วงระยะเวลา ร้องทุกข์และพิจารณา และพิจารณาช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์การบริหาร- ประชาชนรายงานเสนอนายก- ด าเนินต้ังแต่ ช่วยเหลือประชาชน ประชาชน รายงานเสนอ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช่วงท่ี 1 : 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 นายกองค์การบริหารส่วน

ชัยภูมิ พิจารณาส่ังการตาม ช่วงท่ี 2 : 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาส่ังการ

พระราชบัญญัติองค์การบริหาร ช่วงท่ี 3 : 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ตามพระราชบัญญัติองค์การ

ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ ช่วงท่ี 4 : 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 บริการส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

ตามข้อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และข้อกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2. เพ่ือประสานราชการกับ ซ่ึงสามารถให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
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ในการพิจารณาช่วยเหลือ 2. มีการประสานราชการกับ

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. เพ่ือด าเนินการอ่ืน ๆ ใน ในการพิจารณาช่วยเหลือ

การช่วยเหลือประชาชน ตาม ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน

ท่ีได้รับมอบหมายจากนายก- เข้าถึงความยุติธรรมได้มากข้ึน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด- 3. มีการด าเนินการอ่ืน ๆ ใน

ชัยภูมิ การช่วยเหลือประชาชน ตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ เพ่ือให้เข้าถึงความ

ยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

3 โครงการให้บริการรับช าระภาษี/ 1.เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ผู้ประกอบการสถานการค้าน้ ามัน/  -  -  -  - - ผู้ประกอบการค้าน้ ามัน 1. การจัดเก็บภาษีและค่า กองคลัง

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ- ของข้อบัญญัติ อบจ. ว่าด้วย ก๊าซฯ และผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม /ก๊าซฯ ผู้ประกอบ ธรรมเนียมบ ารุง อบจ. ถูกต้อง
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บริหารส่วนจังหวัดนอกสถานท่ี การเรียกเก็บภาษีบ ารุง อบจ. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 16 อ าเภอ ธุรกิจโรงแรม ได้รับการ ตามระเบียบฯ ครบถ้วนตาม

และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม บริการอย่างท่ัวถึง ข้อบัญญัติฯ

บ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพัก ร้อยละ 90 2. ผู้ประกอบการสถานการ

ในโรงแรม ค้าน้ ามัน/ก๊าซฯ ผู้ประกอบ

2. เพ่ืออ านวยความสะดวก ธุรกิจโรงแรม ได้ช าระภาษี

ให้ผู้ประกอบการสถานการค้า อย่างท่ัวถึง

น้ ามัน/ก๊าซฯ และผู้ประกอบ 3. ผู้ประกอบการสถานการค้า

ธุรกิจโรงแรม ได้ช าระภาษี น้ ามัน/ก๊าซฯ ผู้ประกอบ

อย่างท่ัวถึง ธุรกิจโรงแรม ให้ความส าคัญ

3.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ และรู้หน้าท่ีในการช าระภาษี

ตะหนักให้ผู้ช าระภาษี ได้เห็น ไม่มีภาษีและค่าธรรมเนียม

ความส าคัญในการช าระภาษี ค้างช าระ

และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. 4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีให้บริการ

4. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมท่ีดีใน เป็นไปตามระเบียบฯ

การให้บริการรับช าระภาษี
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4 โครงการสร้างความโปร่งใสในการ 1. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ช าระ 1. จัดท าคู่มือการรับช าระภาษี/ค่า  -  -  -  - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนและผู้ช าระ กองคลัง

ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง ภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ได้รับการ ธรรมเนียมบ ารุง อบจ. ประชาชนและผู้ช าระ ภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ได้รับ

และจัดเก็บรายได้ บริการอย่างเท่าเทียมกัน 2. จัดท าข้ันตอนและระยะเวลาการช าระ ภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ การบริการอย่างเท่าเทียมกัน

2. เพ่ือให้ประชาชนและผู้ช าระ ภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ได้รับการบริการตาม 2. ประชาชนและผู้ช าระภาษี

ภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ได้ 3. รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี คู่มือฯ และข้ันตอน ค่าธรรมเนียมฯ ได้รับทราบ

รับทราบ รายงานรายรับ- การปฏิบัติงานของ รายงานรายรับ-รายจ่ายและ

รายจ่าย และสามารถเข้าถึง กองคลัง อบจ.ชัยภูมิ สามารถเข้าถึงข้อมูลคู่มือ

ข้อมูลคู่มือข้ันตอนการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน ข้ันตอนการให้บริการรับช าระ

รับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ของ

ของ อบจ. ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน 3. การปฏิบัติงานด้านการเงิน

การเงิน การคลัง และการ การคลัง การจัดเก็บรายได้

จัดเก็บรายได้ เป็นไปด้วยความ เป็นไปด้วยความโปร่งใส

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรวจสอบได้
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5 โครงการควบคุมการเบิกจ่าย 1. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน ส่วนราชการสังกัด อบจ.ชัยภูมิ  -  -  -  - - การเบิกจ่ายเงิน 1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง

เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ งบประมาณของ อบจ.ชัยภูมิ เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณของ ของ อบจ. ชัยภูมิ ถูกต้อง

รายจ่าย ถูกต้อง ตามระเบียบ และระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข้อง อบจ.ชัยภูมิ เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ

หลักเกณฑ์ และหนังสือส่ังการ ตามแผนการใช้จ่าย หนังสือส่ังการ

2. เพ่ือให้ควบคุมและตรวจสอบ เงินร้อยละ 80 2. การควบคุมและตรวจสอบ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ของ อบจ.ชัยภูมิ เป็นไปตาม ของ อบจ.ชัยภูมิ เป็นไปตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

3. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

6 โครงการเชิดชูเกียรติประกอบ 1. เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีช าระค่า  -  -  -  - - ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม กองคลัง

ธุรกิจท่ีช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรม ธรรมเนียมบ ารุง อบจ.ได้รับ ผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีได้รับเกียรติบัตรแสดงการ

อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม ท่ีช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โรงแรม ท่ีช าระ เชิดชูเกียรติ ได้ปฏิบัติเป็น

อบจ. ชัยภูมิ อบจ. ค่าธรรมเนียมบ ารุง แบบอย่างท่ีดีให้กับ
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2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี อบจ. ได้รับการ ประชาชนท่ัวไป และผู้ท่ี

ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เชิดชูเกียรติ เข้าพักในโรงแรม

ได้ตระหนักถึงการช าระค่า 2. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมี

ธรรมเนียมบ ารุง อบจ. ทัศนคติท่ีดี และได้เล็งเห็น

ความส าคัญในการช าระ

ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.

7 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ 1. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ 1. คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  -  -  -  - - - ข้าราชการ ลูกจ้าง 1. อบจ.ชัยภูมิได้มีประกาศ กองการเจ้าหน้าท่ี

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ และพนักงานจ้างของ อบจ. ชัยภูมิ ผู้มี ประจ า และพนักงาน ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างของ อบจ.ชัยภูมิ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ จ้าง ของ อบจ.ชัยภูมิ และพนักงานจ้างของผู้มี

ชัยภูมิ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ร้อยละ 80 มีผลการ คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ในการปฏิบัติราชการและ ปฏิบัติราชการและให้บริการ ปีละ 2 คร้ัง ปฏิบัติงานในระดับดี ปฏิบัติราชการและให้บริการ

ให้บริการดีเด่น ดีเด่น 2. คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ประชาชนดีเด่น ปีละ 2 คร้ัง

2. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการ และพนักงานจ้างของ อบจ. ชัยภูมิ ผู้มี 2. อบจ. ชัยภูมิ ได้มีประกาศ

ปฏิบัติราชการ คุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติ ให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

3. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ ตนดี ปีละ 2 คร้ัง และพนักงานจ้างของผู้
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ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ 3. จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและ ประพฤติตนดี ปีละ 2 คร้ัง

พนักงานจ้างของ อบจ.ชัยภูมิ เชิดชูเกียรติ 3. อบจ.ชัยภูมิ ได้จัดท าใบ

4. เพ่ือเป็นเกียรติและศักด์ิศรี ประกาศนียบัตรยกย่อง

ให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง และเชิดชูเกียรติ ครบถ้วน

5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

6. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม

ของข้าราชการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

พ.ศ. 2550

8 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง 1. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึก 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกค่านิยมให้  -  -  -  - - ข้าราชการพนักงานจ้าง 1. บุคลากรของ อบจ.ชัยภูมิ กองพัสดุฯ

จิตส านึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงาน ท่ีดีต่อสังคมและสามารถน า ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบจ. ของ อบจ.ชัยภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชัยภูมิ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ จ านวน 100 คน หลักธรรมาภิบาล จิตส านึก

ชัยภูมิบริหารงานตามหลัก มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม เป็นการ ค่านิยมของคุณธรรมและ
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ธรรมาภิบาล 2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ปรับปรุงให้การพัฒนาการปฏิบัติงาน จริยธรรม

ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้า

จริยธรรม และการให้บริการท่ีดี 2. เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม ร่วมโครงการท่ีมีต่อสาธารณะ

จริยธรรม ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติ /สังคม/ศาสนา
งาน เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือพร้อมท้ัง 3. บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง

และประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ในหลักธรรมาภิบาล/จริยธรรม

และการให้บริการท่ีดี

9 โครงการมาตรการประชาสัมพันธ์ 1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  -  -  -  - - ประชาชนท่ัวไปร้อยละ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กองพัสดุฯ

ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง แผนการด าเนินงานโครงการ ธรรมาภิบาล การบริหารการจัดการ 90 ภาคประชาชนในการติดตาม

โดยเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ งบประมาณ วัน/เดือน/ปี บ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงมีมาตรการสร้างความ ตรวจสอบการด าเนินงาน

หน่วยงาน,เว็ปไซต์ ท่ีจัดหา โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีการ ของ อบจ.ชัยภูมิ

กรมบัญชีกลาง 2. เพ่ือให้ประชาชนได้มีบทบาท เผยแพร่แผนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

ในการบริหารงบประมาณ ประจ าปี ประชาสัมพันธ์ ประกาศ

3. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ การจัดซ้ือ/จัดจ้างทางเว็ปไซต์ของ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

โครงการท่ี อบจ. ชัยภูมิ หน่วยงานเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง

ด าเนินการ

10 โครงการมาตรการปิดประกาศ 1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็น  -  -  -  - - ผู้มีอาชีพและประชาชน ผู้มีอาชีพสามารถทราบ กองพัสดุฯ

ไว้ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์ของ แผนการด าเนินงานโครงการ หน่วยงานของรัฐท่ีมีการด าเนินการ ท่ัวไปร้อยละ 90 ประกาศมากข้ึน และมีการ

หน่วยงาน จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุซ่ึง แข่งขันกันสูง ในการต่อรอง

2. เพ่ือให้ผู้มีอาชีพหรือผู้สนใจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ราคา เพ่ือให้เกิดประโยชน์

ได้รับทราบประกาศโครงการ ควบคุมดูแล และจัดท าหลักฐานการ สูงสุดกับทางราชการ

จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน เผยแพร่และการปิดผลประกาศสอบ

3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ราคา ณ ท่ีท าการของส่วนราชการให้

โครงการท่ี อบจ.ชัยภูมิ เป็นไปตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ด าเนินการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

11 โครงการมาตรการประชา- 1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าประกาศการจัดซ้ือ/จัดจ้างไป  -  -  -  - - ผู้มีอาชีพและประชาชน ผู้มีอาชีพสามารถทราบ กองพัสดุฯ

สัมพันธ์ ผลการจัดซ้ือ/จ้ดจ้าง แผนการด าเนินงานโครงการ เผยแพร่ท่ีบอร์ดขององค์การบริหาร ท่ัวไปทราบร้อยละ 90 ประกาศมากข้ึน และมีการ

จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ส่วนจังหวัดชัยภูมิให้ผู้มีอาชีพประชาชน แข่งขันกันสูง ในการต่อรอง

2. เพ่ือให้ผู้มีอาชีพ หรือผู้ ท่ัวไปทราบข่าวสารของหน่วยงาน ราคา เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สนใจได้รับทราบประกาศ เพ่ือส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิด สูงสุดกับทางราชการ

โครงการจัดซ้ือจัดจ้างของ ความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

หน่วยงาน

3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ

โครงการท่ี อบจ.ชัยภูมิ

ด าเนินการ

12 โครงการมาตรการแต่งต้ัง 1. เพ่ือให้การบริหารงานของ ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน  -  -  -  - - ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน 1. การท างานขององค์การ กองพัสดุฯ

ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนท่ัวไป คณะกรรมการชุมชน บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ในการด าเนินงานขององค์การ ชัยภูมิ มีความโปร่งใสและ มีส่วนร่วมด าเนินการการจัดซ้ือ/จัดจ้าง คณะกรรมการหมู่บ้าน มีประสิทธิภาพ เกิดความ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถตรวจสอบได้ ของโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ ประชาชนท่ัวไป โปร่งใสได้รับการยอมรับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชน ร้อยละ 70 เช่ือถือ และความไว้วางใจใน

การบริหารงาน ในท้องถ่ินน้ันๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร การปฏิบัติงาน

และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 2. ประชาชนมีความรัก ความ

อบจ.ชัยภูมิ สามัคคีร่วมกัน พัฒนากับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ

13 กิจกรรมลดข้ันตอนและการ 1. เพ่ือช่วยลดข้ันตอนในการ 1. เพ่ือให้ข้ันตอนในการเบิกจ่ายวัสดุ  -  -  -  - - สามารถลดข้ันตอน 1. ส่งผลให้การบริการ หน่วยตรวจสอบ

ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุน้ ามัน เบิกจ่ายวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันเช้ือเพลิงรวดเร็วทันต่อการ ของการเบิกจ่าย ประชาชนของส่วนราชการ ภายใน

เช้ือเพลิง รวดเร็วทันต่อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นไปอย่างรวดเร็วคุ้มค่า

2. เพ่ือช่วยลดงบประมาณใน 2. มีงบประมาณคงเหลือ ได้รวดเร็วทันเวลา และประหยัด

การจัดท าเอกสารในการขอ เพ่ิมข้ึนจากการลดข้ันตอนใน ร้อยละ 80 2. เกิดความโปร่งใสในการ

เบิกจ่ายวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง การจัดท าเอกสารในการ ใช้เงินของทางราชการ

3. เพ่ือช่วยลดระยะเวลาใน เบิกจ่ายวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง สามารถตรวจสอบได้ตาม

การปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 3. ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ระบบราชการโดยยึดข้ันตอน

ราชการ ของภาคส่วนราชการคล่องตัว การควบคุมการใช้น้ ามัน

มากข้ึน เช้ือเพลิงตามระเบียบและ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

3. งบประมาณคงเหลือจาก

การด าเนินการด้านการจัดซ้ือ

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน

และสามารถน าไปใช้ในกิจกรรม

อ่ืน ๆ ได้

14 การพัฒนากลไกตรวจสอบ 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  -  -  -  - - สามารถช่วยลดความ 1. ช่วยลดความเส่ียงด้าน หน่วยตรวจสอบ
ภายในองค์กร ในการขับเคล่ือนมาตรการ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกัน เส่ียงด้านการบริหาร การบริหาร ด้านงบประมาณ ภายใน

ป้องกันการบริหารความเส่ียง ปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ ด้านงบประมาณด้าน ด้านการเงิน ด้านการควบคุม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มิชอบของข้าราชการ และสามารถใช้ การเงินด้านการควบคุม พัสดุ
ชัยภูมิ เป็นแนวทางการควบคุมการท างาน พัสดุ ร้อยละ 80 2. ช่วยควบคุมภายในด้านการ
2. เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับการ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน

ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก 2. มีการวางระบบการควบคุมภายใน หรือลดความผิดพลาด
ธรรมาธิบาลและการบริหาร องค์กรเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการ ความเสียหาย การร่ัวไหล
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุล การใช้ การส้ินเปลือง หรือการทุจริต
3. เพ่ือให้มีระบบกลไกป้องกัน อ านาจให้เหมาะสม 3. ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ
จากการตรวจสอบมิให้เกิด 3. ระบบการควบคุมภายในจะสามารถ ของรายงานทางการเงินและ
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ี ป้องกันการร่ัวไหลการทุจริต และความ การด าเนินงานและด้านการ
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   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ เสียหายท่ีอาจจะเกิดแล้วยังส่งผลต่อ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
ชัยภูมิ 4. หน่วยงานสามารถประสานความ และนโยบาย ซ่ึงรวมถึง

ร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กร ระเบียบของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ
5. เพ่ือช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้

6. เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานของข้าราชการและโรงเรียน

ท่ีสังกัดภายในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ
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   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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15 การบริหารด้านการเบิกจ่ายเงิน 1. เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับด้าน 1.ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่าย  -  -  -  - - การบริหารงานด้านการ 1. การบริหารงานด้านการ ทุกส่วนราชการ

งบประมาณ การบริหารงานด้านการเบิกจ่าย ประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม

เงินงบประมาณเป็นไปอย่าง ชัยภูมิ และข้าราชการครูในโรงเรียน เป็นไปอย่างถูกต้อง กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้อง

ครบถ้วนถูกต้อง ท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครบถ้วน เป็นไปตาม กับแผนและงบประมาณท่ี

2. เพ่ือให้งานด้านการบริหาร 2. ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ระเบียบ หนังสือส่ังการ ต้ังไว้

ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน และมติคณะรัฐมนตรี 2. ช่วยให้งานด้านการเบิกจ่าย

เสร็จทันเวลาและตรงตาม ท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้อง และทัน เงินงบประมาณเสร็จทันตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เวลาสอดคล้องกับ ก าหนดและบรรลุตาม

3. เพ่ือให้การบริหารด้านการ ความต้องการของ วัตถุประสงค์ของโครงการน้ันๆ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป ประชาชน ร้อยละ 80 3. ช่วยให้การบริหารด้านการ

ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ถูกต้องและเป็นไปตาม

นโยบาย ระเบียบ หนังสือ

ส่ังการ มติคณะรัฐมนตรี

ท่ีเก่ียวข้อง
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4. บุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิได้พัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงาน

5. ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการองค์การ

บริการส่วนจังหวัดชัยภูมิ

6. สร้างความพึงพอใจให้

กับประชาชนในการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ

16 โครงการประเมินความพึงพอใจ 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า - - - - - ร้อยละ 80 1. ทราบถึงความพึงพอใจ กองการ

ในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของข้าราชการ และแรงจูงใจของข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี

ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฃัยภูมิ ด้านการบริหารของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน ฃัยภูมิ ด้านการบริหารของผู้บริหาร

ชัยภูมิ การบริหารจัดการด้านทรัพยากร จังหวัดชัยภูมิ การบริหารจัดการด้านทรัพยากร

บุคคล การจัดการสภาพแวดล้อม ได้เข้าร่วมแสดงความ บุคคล การจัดการสภาพแวดล้อม

ในการท างาน คิดเห็น ความพึงพอใจ ในการท างาน

2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนด ในการปฏิบัติงาน 2. ได้ข้อมูลในการก าหนดนโยบาย

นโยบายของผู้บริหาร ของผู้บริหาร

3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้าง 3. ได้ข้อมูลในการสร้างแรง

แรงจูงใจให้กับผู้บริหาร จูงใจให้กับผู้บริหาร

17 โครงการคนดี ศรี อบจ.ชัยภูมิ 1. เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 1. คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า - - - - ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า กองการ

ข้าราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร และพนักงานจ้าง ได้รับ และพนักงานจ้างของ เจ้าหน้าท่ี

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้มีคุณธรรม รางวัลตามเกณฑ์ องค์การบริหารส่วน

และพนักงานจ้าง บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ จังหวัดชัยภูมิมีความภาคภูมิใจ

องค์การบริหาร ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น ปีละ 1คร้ัง ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการปฏิบัติราชการ 2. จัดท าประกาศนียบัตร 2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

และให้บริการดีเด่น ยกย่องและเชิดชูเกียรติ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
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2. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปฏิบัติราชการ มีขวัญและก าลังใจในการ

3. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับข้าราชการ ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 3. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการ

4.เพ่ือเป็นเกียรติและศักด์ิศรี ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

ให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง ขององค์การบริหาร

5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง และเป็นแรงผลักดันให้ร่วมกัน

ราชอาณาจักรไทย กระท าความดี

6. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม

ของข้าราชการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550
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18 โครงการสอบแข่งขันเพ่ือ 1.เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด จัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคล 7,000,000 -        -        -        - บรรจุบุคคลเข้าเป็น  1.ได้บุคลากรทางการศึกษา กองการ

บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้า แคลนครูและบุคคลกรทางการ เป็นข้าราชการครู ต าแหน่ง ข้าราชการครูไม่น้อยกว่า ในต าแหน่งท่ีขาดแคลน เจ้าหน้าท่ี

รับราชการเป็นข้าราชการ ศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด ครูผู้ช่วย ตามสาขาวิชาเอก ร้อยละ 80 ตาม ครบทุกโรงเรียน

ครู อบจ.ชัยภูมิต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และอัตราว่าง ต าแหน่งว่าง  2.การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ครูผู้ช่วย ชัยภูมิ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

2.เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

ของรัฐบาลและขององค์กร  3.นักเรียนได้รับการอบรมส่ังสอนดูแล

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ได้รับความรู้อย่างท่ัวถึงเติบโตอย่างมี

3.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน นักเรียน คุณภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

มีความรู้ความสามารถและเติบโต  4.สังคม ชุมชน มีคุณภาพชีวิต

เป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และคุณภาพสังคมดีข้ึนดี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

19 โครงการการคัดเลือกกรณี 1.เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน บรรจุและแต่งต้ังพนักงานจ้าง 2,000,000 -        -        -        - บรรจุพนักงานจ้าง อบจ. 1.ได้ข้าราชการครูให้ กองการ

มีเหตุพิเศษท่ีไม่ต้องสอบ ครูให้กับโรงเรียนในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งผู้ช่วยครู เป็น กับโรงเรียนในสังกัด เจ้าหน้าท่ี

แข่งขัน ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ข้าราชการครูในต าแหน่ง องค์การบริหารส่วน

พนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติ 2.เพ่ือให้ได้ข้าราชการครูท่ีมี เป็นข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ร้อยละ 80 จังหวัดชัยภูมิ

หน้าท่ีในสถานศึกษา ภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.ได้ข้าราชการครูท่ีมีภูมิ

เพ่ือบรรจุและบรรจุ จังหวัดชัยภูมิ และลดปัญหา ชัยภูมิ ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ล าเนาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

แต่งต้ังเป็นข้าราชการครู การโอนกลับภูมิล าเนา จ านวน  4  อัตรา ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

20 โครงการศึกษาวิจัยภายใต้  เพ่ือศึกษาแนวทางการ  - จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการ 500,000   -  -  - - รายงานผลการวิจัย รับทราบข้อมูลแนวทางการ กองแผนและ

อัตลักษณ์จังหวัดชัยภูมิ วางแผนในการขับเคล่ือน ออกแบบภาพลักษณ์จังหวัด- โครงการศึกษาวิจัย วางแผนในการขับเคล่ือนการ งบประมาณ

การพัฒนาท้องถ่ิน ชัยภูมิด้วยการวางแผนการ ภายใต้อัตลักษณ์ พัฒนาท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

21 โครงการศึกษาแนวทาง 1. เพ่ือการพัฒนาด้านการ  - จ้างท่ีปรึกษาแนวทางการ 2,000,000  -  -  - - รายงานผลการวิจัย รับทราบข้อมูลแนวทาง กองแผนและ
การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาแบบสมัยใหม่ให้สอด- พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โครงการจ้างท่ี การพัฒนาด้านการศึกษา งบประมาณ
ยุค Thailand 4.0 คล้องกับเทคโนโลยีและ ยุค Thailand 4.0 ปรึกษาแนวทางการ แบบสมัยใหม่ให้สอด-

นโยบายของรัฐบาล พัฒนาด้านการ คล้องกับเทคโนโลยีและ

2. เพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยี ศึกษาแบบสมัยใหม่ นโยบายของรัฐบาล

และพัสดุส่งเสริมการเรียนการ ให้สอดคล้องกับ
สอนท่ีสอดรับกับศักยภาพ เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรของท้องถ่ินท่ี นโยบายของรัฐบาล
สามารถด าเนินการปฏิบัติ

ได้จริง

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้าน

เชิงวิชาการ การวิจัย การอบรม

และการปฏิบัติงานร่วมกันให้

มีความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของบุคลากรในท้องถ่ินให้ก้าวทันกับการ

เปล่ียนแปลงการเรียนแบบนานาชาติ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

22 โครงการติดตามและ 1.เพ่ือประเมินความสอดคล้อง 1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากผล 400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  ความส าเร็จของการ 1. ได้รับทราบความสอด กองแผนและ

ประเมินผลแผนพัฒนา และความส าเร็จของแผนพัฒนา การด าเนินงานตามแผนพัฒนา ด าเนินโครงการตามแผน คล้องและความส าเร็จของ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาองค์การบริหารส่วน แผนพัฒนาองค์การบริหาร

ชัยภูมิ ชัยภูมิ 2. กลุ่มเป้าหมายประชาชน จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 80 ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพ่ือประเมินความส าเร็จของ ผู้รับผลกระทบจากแผนงาน/ 2. ได้รับทราบความส าเร็จ

โครงการตามแผนพัฒนาของ โครงการตามขัอบัญญัติงบ ของโครงการตามแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประมาณรายจ่าย และเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจ อุดหนุนเฉพาะกิจทุกประเภท 3. ทราบความพึงพอใจของประชาชน

ของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของการด าเนินการของ

การด าเนินการของโครงการตาม โครงการตามแผนพัฒนาองค์การ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

23 โครงการจัดท ารายงานผล 1. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1. ได้ปฏิบัติตามพระราช กองแผนและ

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ท่ัวประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ท่ัวประเทศและหน่วยงาน บัญญัติองค์การบริหาร งบประมาณ

องค์การบริหารส่วน แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 4) ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2552 มาตรา 35/4 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการด าเนินงาน และ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 4)

2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ภารกิจต่างๆ ขององค์การ พ.ศ. 2542 มาตรา 35/4

เผยแพร่ผลการด าเนินงานของ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิใน ในรอบปีท่ีผ่านมา ไม่น้อย ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ

รอบปีท่ีผ่านมาในแต่ละด้าน กว่าร้อยละ 90 ด าเนินงานขององค์การ

3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมาให้ ในปีท่ีผ่านมา

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 3. มีข้อมูลผลการด าเนิน

งานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิในปีท่ี

ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

24 โครงการประสานแผน 1. เพ่ือเป็นการประสานแผน 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - แผนยุทธศาสตร์การ 1. การประสานแผนพัฒนา กองแผนและ

พัฒนาท้องถ่ิน ขององค์กร พัฒนากับองค์กรปกครอง พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน พัฒนาขององค์กร ร่วมกับองค์การปกครอง งบประมาณ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขต ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน ท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินอ่ืน/องค์กรอ่ืน

จังหวัดชัยภูมิ และด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 2. จัดท าแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ  - แผนพัฒนาองค์การ 2. แผนพัฒนาขององค์กร

ท่ีเก่ียวข้อง  - แผนยุทธศาสตร์ อบจ.ชัยภูมิ บริหารส่วนจังหวัด ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการ

2. เพ่ือจัดอบรม/ประชุมสัมมนา  - แผนพัฒนาส่ีปี ชัยภูมิมีการบูรณาการ ทบทวนให้เป็นไปตาม

เชิงปฏิบัติการ/ทบทวนด้านการ  - แผนด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน แนวทางในการจัดท าแผน

ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. แผนพัฒนามีความสอดคล้อง

3. เพ่ือให้แผนการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ อปท. เป็นกรอบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สอดคล้องและเป็นไปใน ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ เกิดผลสัมฤทธ์ิตอบสนองปัญหา

ทิศทางเดียวกัน พัฒนาและแผนพัฒนาส่ีปี และความต้องการของ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ คณะกรรมการการจัดท าแผน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของคณะ  1. คณะกรรมการการจัด กองแผนและ

การจัดท าแผนพัฒนา ในการจัดท าแผน พัฒนาและคณะติดตามและ กรรมการการจัดท าแผน ท าแผนพัฒนาและคณะ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วน 2. เพ่ือให้การจัดท าแผน ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ พัฒนาและคณะกรรมการ กรรมการติดตามและ

จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ ติดตามและประเมินผลแผน ประเมินผลแผนพัฒนาองค์

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน  พัฒนาองค์การบริหารส่วน การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 94  คน จังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าท่ี มีความรู้และเข้าใจการจัด

ท่ีเก่ียวข้องได้รับการพัฒนา ท าแผนพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

ศักยภาพและมีความรู้ใน 2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดท าแผนพัฒนามากข้ึน การจัดท าแผนพัฒนาได้รับ

ความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าท่ีมากย่ิงข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

26 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูน 1. เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วน จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด 150,000  - - - - จ านวนร้อยละของ 1.บุคลากรองค์การบริหาร กองแผน

ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การ จังหวัดชัยภูมิและประชาชนท่ัวไปได้มี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บุคลากรสังกัดองค์การ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ และงบประมาณ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพระราช และประชาชนท่ัวไป บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความ

ประชาชนเก่ียวกับพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และประชาชนท่ัวไป เข้า เข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง พ.ศ. 2540 รับการฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปี 2.เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วน ราชการ พ.ศ.2540 

งบประมาณ 2561 จังหวัดชัยภูมิ และประชาชนท่ัวไป 2.บุคลากรองค์การบริหาร

ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ี

พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง เก่ียวกับพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละ 80 ของบุคลากร 1. บุคลากรขององค์กรได้ กองแผนและ

ด้านเทคโนโลยีให้กับ เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรขององค์กร ชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วน พัฒนาศักยภาพด้านเทคโน งบประมาณ

บุคลากรองค์การบริหาร โดยมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามแนว จังหวัดชัยภูมิ ได้พัฒนา โลยีให้แก่บุคลากรของ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของ ศักยภาพด้านเทคโนโลยี องค์กร โดยมุ่งเน้นให้มี

บุคลากรภาครัฐ อย่างเต็มประสิทธิภาพ สมรถนะตามแนวทางพัฒนา

2. เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีของ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร บุคลากรภาครัฐ

จัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรเข้าสู่ 2. บุคลากรขององค์กรสามารถ

องค์กรแบบดิจิทัล น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการองค์กร

และพัฒนาองค์กรเข้าสู่

องค์กรแบบดิจิทัล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

28 โครงการฝึกอบรมการ 1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ 1.ข้าราชการและพนักงาน 630,000  -        630,000  -        - ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองการ

ปฐมนิเทศข้าราชการและ นโยบายและภารกิจขององค์การ จ้างท่ีบรรจุใหม่ หรือรับโอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าท่ี

พนักงานจ้าง (ใหม่) บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มารับราชการ อบจ.ชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจในการ เก่ียวกับแนวทางและ

2.เพ่ือให้บุคลากร เข้าใจใน 2.ข้าราชการและพนักงาน ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง วิธีการรวมท้ังทักษะ

มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์ จ้างท่ียังไม่เคยเข้ารับการฝึก ถูกต้องมากข้ึน พ้ืนฐานต่างๆ ในการ

เทคนิค และวิธีการแก้ไขปัญหา อบรมหลักสูตรน้ี ปฏิบัติราชการ

ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 2.ผู้เข้ารับการฝึก

3.เพ่ือให้บุคลากรมีตวามพร้อม อบรมสามารถน าทักษะ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี ปรับเปล่ียน ความรู้และประสบการณ์

ทักษะและแนวความคิด เพ่ือให้เกิด ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้

ประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

29 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ 1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 1. บุคลากรมีความรู้ กองการ

พัฒนาศักยภาพและทักษะ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก เจ้าหน้าท่ี

ทางวิชาการตามสายงาน และแนวทางปฏิบัติตาม สังกัด อบจ.ชัยภูมิ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง หลักเกณฑ์และแนวทาง

มาตรฐานตามสายงาน มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐาน

2.เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปล่ียน ตามสายงาน

ความรู้ทักษะตามสายงาน 2.บุคลากรได้แลกเปล่ียน

สามารถน าไปใช้ในการแก้ไข ความรู้ ประสบการณ์

ปัญหาในการปฏิบัติอย่างมี เรียนรู้ทักษะตามสายงาน

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สามารถน าไปใช้ในการแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติอย่าง

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

30 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 1.เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาส ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 500,000  500,000  500,000  500,000  - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย 1. บุคลากรได้มีโอกาส กองการ

เสริมสร้างคุณธรรม ขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม เรียนรู้ และพนักงานจ้าง กว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม เจ้าหน้าท่ี

จริยธรรมในการท างาน และพัฒนาศักยภาพทางใจ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ความเข้าใจหลักปรัชญา เรียนรู้และพัฒนา

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความศรัทธา เศรษฐกิจพอเพียง และ ศักยภาพทางใจ

และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามากข้ึน 2. บุคลากรมีความศรัทธา

3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา

จริยธรรม ไม่ปฏิบัติหรือประพฤติ 3. บุคลากรเสริมสร้างคุณธรรม

มิชอบในการปฏิบัติราชการ จริยธรรม ไม่ปฏิบัติหรือประพฤติ

มิชอบในการปฏิบัติราชการ

31 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 1. การปฏบัติราชการของ กองการ

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจ าและพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ี

ในการปฏิบัติงานของ ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ข้าราชการครู  และ เพ่ิมพูนทักษะความรู้ มากย่ิงข้ึน

บุคลากรสังกัดอบจ.ชัยภูมิ 2. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา และเกิดความสามัคคี 2. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีแนวคิด ทัศนคติ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ในหมู่คณะ อบจ.ชัยภูมิ มีแนวคิด ทัศนคติ

ท่ีดี เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ท่ีดี เพ่ิมพูนทักษะความรู้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

32 โครงการจัดกิจกรรม 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ 1. จัดพ้ืนท่ีท่ีเปิดงานและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ประชาชนชาวชัยภูมิเกิด 1. ประชาชนได้ร่วมเทิดทูน ส านักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติพระบาท เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า ถวายความจงรักภักดี ความจงรักภักดีต่อพระ สถาบันชาติ ศาสนาและ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ อยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 2. จัดกิจกรรมการแสดง บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์

พระบรมวงศานุวงศ์ 2. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณี นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. ประชาชน และสังคมเกิด

ยกิจของพระบาทสมเด็จพระ 3. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถนน เพ่ิมข้ึน  100%   ความรัก ความสามัคคี

เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุ สายดอกไม้ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

วงศ์ ให้ส านึก และตระหนักใน 4. จัดกิจกรรมปล่อยปลาน้ าจืด เป็นศูนย์รวมจิตใจท ากิจกรรม

พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมี 5. จัดกิจกรรมการประกวด สาธารณประโยชน์เพ่ือถวาย

ต่อปวงพสกนิกรชาวไทย และอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ เป็นพระราชกุศลแด่พระ

3. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป และ 6.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ สร้างฝายชะลอน้ า 3. ประชาชนได้ร่วมน้อมร า

 ได้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรม 7. จัดหาพันธ์ุพืชตามแนว ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เพ่ือสร้างความรักความสามัค พระราชด าริเพ่ือจัดกิจกรรม  และแสดงความจงรักภักดี

คีของคนในชุมชน ปลูกต้นไม้พร้อมจัดท าป้ายโครง ถวายเป็นราชสักการะแด่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

การป้ายข้อมูลพืชแต่ละชนิดแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

ละสายพันธ์ุ หัวท่ีได้สร้างคุณประโยชน์

8. จัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะ แก่ประเทศชาติ

9. จัดอบรมปลูกฝังแนวคิด

ทัศนคติต่อสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ และอบรม

เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือเสริมสร้าง

การจัดการประมงโดยชุมชน

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต พัฒนาอาชีพ 

เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 

จังหวัดชัยภูมิ 

10. ศึกษาดูงานด้านประวัติ

ศาสตร์ชาติไทย ด้านพระพุทธ

ศาสนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

33 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ 1.จัดกิจกรรมการแสดงเทิด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ประชาชนชาวชัยภูมิเกิด 1. ประชาชนได้ร่วม ส านักปลัดฯ

เทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จ พระนางเจ้าฯระบรมราชินีนาถ พระเกียรติ ความจงรักภักดีเพ่ิมข้ึน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

พระนางเจ้าฯ พระบรม 2. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา 2.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100% และพระมหากษัตริย์

ราชินีนาถ กรุณาธิคุณ และแสดงความ 3.จัดกิจกรรมปล่อยปลาน้ าจืด 2. ประชาชน และสังคม

จงรักภักดีแด่สมเด็จพระนาง 4.จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ เกิดความรัก ความสามัคคี

เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ี เป็นศูนย์รวมจิตใจท ากิจกรรม

จังหวัดชัยภูมิ และฟ้ืนฟูสภาพ สาธารณประโยชน์

แวดล้อม และช่วยลดภาวะ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

โลกร้อน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4. เพ่ือเพ่ิมปลากลับคืนแหล่ง 3. ประชาชนได้ร่วมน้อมร าลึก

น้ า สร้างระบบนิเวศน์ท่ีดีข้ึน ในพระมหากรุณาธิคุณ และ

5. เพ่ือจัดกิจกรรมพระราช แสดงความจงรักภักดี

กรณียกิจของสมเด็จพระนาง ถวายเป็นราชสักการะแด่

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชินีนาถ ท่ีได้สร้าง

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

พระบรมราชินีนาถ

34 โครงการองค์การบริหาร 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน ผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกท้องถ่ิน 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย 1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน กองกิจการสภาฯ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้าง ท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการท า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ข้าราชการ กว่าร้อยละ 80 กิจกรรม

สรรค์ ความสัมพันธ์ กิจกรรมร่วมกัน เป็นการเช่ือม และพนักงานจ้างในสังกัดองค์กร 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มวลชนท้องถ่ิน ความสัมพันธ์มวลชน ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน ตระหนักและเห็นความส าคัญ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ราชการ ในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจน ของการพัฒนาทักษะด้าน

2.เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด กีฬาและสุขภาพ

ท้องถ่ิน ได้ตระหนักและเห็น ชัยภูมิ จ านวน 300 คน 3.ประชาชนและบุคลากรของ

ความส าคัญของการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ทักษะทางด้านกีฬา นันทนาการ เห็นความส าคัญของการเล่น

และสุขภาพ กีฬาและเข้าร่วมโครงการ

3.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ 4.บุคลากรและประชาชน

ประชาชนและบุคลากรของ ของแต่ละท้องถ่ินมีความ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

องค์กรปกกครองส่วนท้องถ่ิน ปรองดองสมานฉันท์รู้แพ้

ได้เล็งเห็น ความส าคัญของการ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความ

ออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา สามัคคีในหมู่คณะ

4.เพ่ือส่งเสริมความปรองดอง 5.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้เวลาว่าง

ตามโครงการองค์การบริหาร ให้เกิดประโยชน์และช่วยกัน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด

ความสัมพันธ์มวลชนท้องถ่ิน

5.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป

หันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

35 โครงการพัฒนาสร้างเสริม 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประเมินผลจากแบบสอบ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี กองกิจการสภาฯ

ประชาธิปไตยและการมี เกิดความเข้าใจในหลักการ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ถามความพึงพอใจผู้เข้า ความรู้ ความเข้าใจ และ

ส่วนร่วมของประชาชน ปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนให้กับผู้น าองค์กรปกครอง ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ศรัทธาต่อการปกครอง

อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็น ส่วนท้องถ่ิน ผู้น าประชาชน ก านัน ร้อยละ 80 ระบอบประชาธิปไตยอันมี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ประมุขอย่างถูกต้อง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าสตรี กลุ่มแม่บ้าน พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ ประมุข

เกิดความรู้ ความเข้าใจ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จ านวน 4 รุ่น 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี

เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ รุ่นละ 100 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน ความรู้เก่ียวกับการมีส่วน

ประชาชนต่อการพัฒนา ร่วมของประชาชนต่อการ

ประชาธิปไตยและสร้างความเป็น พัฒนาประชาธิปไตย และ

พลเมืองและวิธีประชาธิปไตย สร้างความเป็นพลเมืองและ

ท้องถ่ิน วิถีประชาธิปไตยท้องถ่ิน

3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

เกิดความรู้ความเข้าใจในบริหาร รู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ

จัดการบ้านเมืองท่ีดีและด ารงตน บ้านเมืองท่ีดี และด ารงตน

อยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

ตามพระราชด ารัสของพระเจ้าอยู่หัว พอเพียง ตามพระราชด ารัส

รัชกาลท่ี 9 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวรัชกาลท่ี 9
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

36 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 การปฏิบัติหน้าท่ีของ 1.ผู้เข้ารับอบรมท่ีเป็น กองกิจการสภาฯ

ของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ได้พัฒนา ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ี

ศักยภาพ น าประสบการณ์จากการ ภาพ งานไม่กว่าร้อยละ 80 ผู้เก่ียวข้อง ได้พัฒนาศักยภาพ 

ฝึกอบรมประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ น าประสบการณ์จากการ

งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกอบรมประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

และเกิดประสิทธิผล งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือให้สมาชิกองค์การบริหาร และเกิดประสิทธิผล

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า

น าประสบการณ์จากการ ประสบการณ์จากการฝึกอบรม

ฝึกอบรมประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในองค์กรได้อย่างมี

และเกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพและเกิด

แก่องค์กรและประชาชนเป็นหลัก ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3.เพ่ือให้ผู้รับการอบรมน า แก่องค์กรและประชาชนเป็นหลัก

ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน 3.ผู้รับการอบรมน า

เพ่ือปรับใช้กับแผนป้องกันการ ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงาน

ทุจริตในองค์กร เพ่ือปรับใช้กับแผนป้องกันการ

ทุจริตในองค์กร

37 โครงการด าเนินงานศูนย์ 1.เพ่ือใช้เป็นศูนย์เครือข่าย เป็นศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข 50,000   50,000   50,000   50,000   - องค์กรปกครองส่วน- 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและ

เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม ปัญหาและส่งเสริมการมี ท้องถ่ินในจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ และองค์กรปกครอง งบประมาณ

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร- ได้รับการแก้ไขปัญหา ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชัยภูมิ 

ในการพัฒนาท้องถ่ิน ท้องถ่ินในจังหวัดชัยภูมิ ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด- และส่งเสริมการมีส่วน ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา

(Clinic Center) 2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ชัยภูมิ และจัดท าโบชัวร์ ร่วมในการพัฒนา และ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

ประชาสัมพันธ์ ผลการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ การพัฒนาท้องถ่ินให้เป็น

ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ และอ่ืนๆ ประชาชนได้รับทราบ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ของศูนย์เครือข่ายเพ่ือไข การด าเนินการและการ 2. จัดท าโบชัวร์แผ่นพับ

ปัญหาและส่งเสริมการมี บริการของศูนย์ ประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน เครือข่าย ไม่น้อยกว่า ในการด าเนินงานของศูนย์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ในจังหวัดชัยภูมิอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80 เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถ่ิน (Clinic Center)

38 โครงการประชุมประชาคม 1. เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา - จัดประชุมประชาคมระดับ 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  น าข้อมูลจากการประชุม 1. องค์การบริหารส่วน กองแผนและ
ท้องถ่ินขององค์การบริหาร ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) จังหวัด ตามสัดส่วนประชาคม ประชาคมมาเพ่ิมเติม/ จังหวัดชัยภูมิ มีข้อมูลการ งบประมาณ
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ระดับจังหวัด เปล่ียนแปลง แผนพัฒนา จัดท าร่างแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด - จัดประชุมประชาคมระดับ ท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561- ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
ชัยภูมิ อ าเภอ ตามสัดส่วนประชาคม 2565) ไม่น้อยกว่า 2565) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง
2. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มี ระดับอ าเภอ ร้อยละ 60 พร้อมน าเสนอคณะกรรมการ
ส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกัน พัฒนาองค์การบริหารส่วน
ในการแก้ไขปัญหาความต้องการ จังหวัดชัยภูมิ
ของประชาชน 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

และบูรณาการร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

39 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความ จัดฝึกอบรมให้แก่ ข้าราชการ 100,000   100,000   100,000   100,000   - ผู้เข้าร่วมโครงการมี 1. บุคลากรมีความรับผิด กองการ

การเสริมสร้างคุณธรรม รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ความรู้ความเข้าใจหลัก ชอบ และปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี

จริยธรรมในการท างาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระพุทธศาสนามากข้ึน ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม

ส าหรับบุคลากร ของ เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ชัยภูมิ จ านวน 340 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และถูกกฎหมายมีความ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ค านึงถึง ซ่ือสัตย์ สุจริต ค านึงถึง

ชัยภูมิ ประโยชน์แก่ประชาชนและ ประโยชน์ของประชาชน

มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อม 2. บุคลากรมีความพร้อม

ในการปฏิบัติงานตามภาระ ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน

หน้าท่ี ด้วยความสุภาพ กระตือ ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น

รือร้น เต็มใจ รวดเร็ว เต็มความ เต็มใจ รวดเร็ว และเต็มความ

สามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน สามารถ

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความ 3. บุคลากรมีจิตส านึกและความตระหนักในการ

ตระหนักในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการตามประมวลจริยธรรม

ตามประมวลจริยธรรม 4. บุคลากรมีความเช่ือม่ันต่อองค์กร

4. เพ่ือให้บุคลากรมีความเช่ือม่ันต่อองค์กร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

40 โครงการส่งเสริมประชา - 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดฝึกอบรมให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 ผู้เข้ารับการอบรม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี กองกิจการสภาฯ

ธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถี ความเข้าใจเก่ียวกับ ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไปและ มีความ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

พอเพียง การเมือง การปกครองใน บุคลากรในสังกัด องค์การบริหาร พึงพอใจไม่น้อยกว่า หลักการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 4 รุ่น ร้อยละ 80 ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น รวมท้ังส้ิน 420 คน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประมุข อย่างถูกต้อง

2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรม สนใจศึกษา มีความสนใจศึกษาหาความรู้

หาความรู้เก่ียวกับหลัก เก่ียวกับหลักพ้ืนฐานของ

พ้ืนฐานของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

แบบมีส่วนร่วม 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ สามารถด ารงตนอยู่ในหลัก

ฝึกอบรม สามารถด ารง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตนอยู่ในหลักปรัชญา - สามารถพ่ึงพาตนเองได้

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเองได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

41 โครงการตกแต่งผนัง เพ่ือความปลอดภัย และอ านวย ตกแต่งผนังหน้าลิฟท์โดยสาร 99,900   - - - - ผู้มาติดต่อราชการกับ ได้รับรองและอ านวยความ ส านักปลัดฯ

หน้าลิฟท์โดยสารอาคาร ความสะดวกผู้ท่ีมาติดต่อ อาคารส านักงาน (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วน- สะดวกส าหรับผู้ท่ีมาติดต่อ

ส านักงาน (หลังใหม่) ราชการกับองค์การบริหาร- องค์การบริหารส่วนจังหวัด- จังหวัดชัยภูมิ มีความ ราชการกับองค์การบริหาร-

องค์การบริหารส่วนจังหวัด- ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ รายละเอียดดังน้ี พึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ 1. งานบุผนังหินแกรนิตด า ร้อยละ 80

จ านวน 21 ตร.ม. 

2. งานก่ออิฐมอญเสริมผนัง

จ านวน 3 ตร.ม.

3. งานพ้ืนหน้าช่องลิฟท์หิน

แกรนิตด า จ านวน 3 งาน

4. งานตกแต่งผนังข้างลิฟท์ 

จ านวน 1 งาน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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42 โครงการปรับปรุงและ 1.เพ่ือให้มีจุดวางข้อมูลข่าวสาร 1.จัดท าช้ันวางหนังสือ 3 ช้ัน 270,000  -  -  - - ผู้รับบริการได้รับข้อมูล 1.ให้มีจุดวางข้อมูล ส านักปลัดฯ

ตกแต่งจุดบริการ เอกสารเผยแพร่ กิจกรรม โครงการ พร้อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและการประชา ข่าวสาร เอกสารเผยแพร่

ประชาชนองค์การบริหาร ผลการด าเนินงานต่างๆ รวมท้ังข้อมูล ขนาดพ้ืนท่ี 12x18 น้ิว สัมพันธ์ท่ีได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ฯ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ ติดผนังวัสดุท าด้วยไม้อัดยาง และมีประสิทธิภาพ 2.เป็นการสนับสนุน

(เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หนา 6 มิลลิเมตร กรุด้วย ร้อยละ 80 การปฏิบัติงานตามภารกิจ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แผ่นรามิเนตสี และแผ่นอะคริลิค และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

2.เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2.จัดท าช้ันวางหนังสือ 3 ช้ัน ต่อองค์กร

ตามภารกิจและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี รอบเสา วัสดุท าด้วยแผ่นไม้อัดยาง

ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หนา 6 มิลลิเมตร กรุด้วยแผ่นรามิเนตสี และแผ่นอะคริลิค

อีกด้านท าเป็นกระถ่างต้นไม้พร้อมตกแต่งด้วยต้นไม้เทียมทรงสูง

43 โครงการติดต้ังป้าย 1. เพ่ือติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์- ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 14,611,000  - - - - ร้อยละ 90 ของผู้มา 1.องค์การบริหารส่วน กองการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิค อิเล็คทรอนิค (LED FULL COLOR ประเภทภาพเคล่ือนไหวบน ใช้บริการเกิดความ จังหวัดชัยภูมิ ได้ติดต้ังป้าย

(LED FULL COLOR DISPLA YOUTDOOR) จอภาพไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า พึงพอใจ ประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิค

DISPLAY OUTDOOR) จ านวน 2 ป้าย 2.80 x 4.80 เมตรจ านวน 1 ป้าย (LED FULL COLOR 

สนามกีฬากลางองค์การ 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานท่ี พิกัด DISPLAY OUTDOOR)
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บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่องเท่ียว และกิจกรรมต่าง ๆ N = 15.482799 , E = 102.11639 จ านวน 2 ป้าย

ภายในจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นท่ีรู้ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 2.นักท่องเท่ียว และ

อย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้าง ได้มีส่ือด้านโฆษณาท่ีมี

รายได้ให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ความทันสมัย และให้

ของจังหวัดชัยภูมิ ให้ไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ความทันสมัย และให้ความ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

44 โครงการเสริมสร้าง 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมเสริมสร้าง - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้เข้าร่วมรับการฝึก 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองกิจการสภาฯ

ศักยภาพให้กับผู้น าชุมชน เกิดความเข้าใจในการบริหารงาน ศักยภาพให้กับผู้น าชุมชนให้ อบรมและผู้น าชุมชน เกิดความเข้าใจในการ

ท้องถ่ิน และปฏิบัติงานด้านหลักธรรมาภิบาล กับผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกท้องถ่ิน ท้องถ่ิน มีความรู้ บริหารงานและปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกันการทุจริต ผู้น าชุมชน ข้าราชการ ความสามารถ และมี ด้านหลักธรรมาภิบาล

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และพนักงานท้องถ่ิน จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ ศักยภาพ เพ่ิมข้ึน ปราศจากการทุจริต

ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 100 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน ร้อยละ 80 โปร่งใส ตรวจสอบได้

เกิดความรักสามัคคี ธ ารงไว้ซ่ึง 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้สร้างเครือข่าย
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3.เพ่ือให้ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ความร่วมมือเกิดความรัก

ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน สามัคคี ธ ารงไว้ซ่ึงสถาบัน

ผู้น าชุมชน ข้าราชการ และพนักงานท้องถ่ิน ชาติ ศาสนา 

ได้มีความรู้ความสามารถยึดหลัก พระมหากษัตริย์

คุณธรรม จริยธรรม และน า 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ มีทัศนคติท่ีต่อพัฒนา

ปฏิบัติงานและด ารงชีวิตประจ าวัน ชุมชนของตน มีความรู้

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความสามารถยึดหลัก

ได้มีความรู้ด้านกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง คุณธรรม จริยธรรม 

กับการปฏิบัติหน้าท่ีและการ และน าปรัชญาเศรษฐกิจ

ด าเนินงานในศูนย์ด ารงธรรม พอเพียงมาใช้ในการ
ของท้องถ่ิน ปฏิบัติงานและด ารง

ชีวิตประจ าวัน

4. ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้เก่ียว
ด้านกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง
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กับการปฏิบัติหน้าท่ี
และการด าเนินงานใน

ศูนย์ด ารงธรรมของ
ท้องถ่ินตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน

45 โครงการวันท้องถ่ินไทย 1. เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณา-  - เป้าหมาย - 220,000   220,000   220,000   220,000   ประชาชนท่ัวไป 1. ข้าราชการ พนักงาน ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้าง ลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ชัยภูมิ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลูกจ้าง และพนักงาน และพนักงานฯ ส่วนท้องถ่ิน และประชาชน

ท่ีทรงมีพระบรมราชโองการให้ สังกัด อปท.จ.ชัยภูมิ มีจิตส านึกในการเทิดทูน ได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ยกฐานะต าบลท่าฉลอมข้ึนเป็น  - ลักษณะการด าเนินงาน และด ารงไว้ ซ่ึงสถาบัน แห่งพระบามสมเด็จ

สุขาภิบาลท่าฉลอม จัดงานวันท้องถ่ินไทย พระมหากษัตริย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. เพ่ือเป็นการมอบความรู้ให้ บริเวณศาลากลางจังหวัด และรักในองค์กร ท่ีทรงมีพระบรมราชโองการ

แก่ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ ชัยภูมิ ในวันท่ี 18 มีนาคม ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอม

ในเร่ืองของการกระจายอ านาจ ของทุกปี ร้อยละ 80 ข้ึนเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม

การปกครองให้แก่ประชาชน 2. ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ

3. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ ได้รับความรู้ ในเร่ืองของ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

กับข้าราชการ พนักงาน การกระจายอ านาจการ

ลูกจ้างขององค์กรปกครอง ปกครองให้แก่ประชาชน

ส่วนท้องถ่ิน ในการปฏิบัติราชการ 3. ข้าราชการ พนักงาน

ลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ

46 โครงการฝึกอบรม 1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้นโยบาย 1.ข้าราชการและพนักงาน  - 630,000   - 630,000  - ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ และภารกิจของ อบจ.ชัยภูมิ จ้างท่ีบรรจุใหม่ หรือรับโอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้ นโยบาย เจ้าหน้าท่ี

และพนักงานจ้าง (ใหม่) 2.เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจมาตราฐาน มารับราชการ อบจ.ชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจใน และภารกิจ ของ อบจ.ชย.

ท่ัวไป หลักเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการ 2.ข้าราชการและพนักงานจ้าง การปฏิบัติหน้าท่ีได้ 2.บุคลากรเข้าใจมาตรฐาน

แก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน ท่ียังไม่เคยเข้ารับการ อย่างถูกต้องมากข้ึน ท่ัวไป หลักเกณฑ์ เทคนิค

3.เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อม ฝึกอบรมหลักสูตรน้ี และวิธีการแก้ไขปัญหา

ในการปฎิบัติหน้าท่ี ปรับเปล่ียน ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

ทักษะแนวคิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 3.บุคลากรมีความพร้อม

สูงสุดกับ อบจ.ชัยภูมิ ในการปฏิบัติหน้าท่ี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ปรับเปล่ียนทักษะ 

แนวคิด เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับ อบจ.ชัยภูมิ

47 โครงการเฉลิมพระชนม 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  - เป้าหมาย  - 1,490,000 1,490,000 1,490,000 - ประชาชนท่ัวไป 1. ประชาชนท่ัวไปและ ส านักปลัดฯ

พรรษาสมเด็จพระเจ้า และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างและ ข้าราชการ พนักงาน ฯ

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ในโอกาสท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกจ้างและพนักงานฯ พนักงานฯ มีจิตส านึก ร่วมเฉลิมพระเกียรติ

บดินทรเทพยวรางกูร มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  - ลักษณะการด าเนินงาน ในการเทิดทูนและด ารง และแสดงออกถึงความ

รัชกาลท่ี 10 2. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ จัดงานพระราชพิธี วันเฉลิม ไว้ซ่ึงสถาบัน จงรักภักดีในโอกาสท่ี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระชนมพรรษาสมเด็จ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บดินทรเทพยวรางกูร และตระหนักใน พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ร้อยละ 80 มหาวชิราลงกรณ 

พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อ บดินทรเทพยวรางกูร บดินทรเทพยวรางกูร
ปวงพสกนิกรชาวไทย รัชกาลท่ี 10 บริเวณ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
3.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงาน พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ  66 พรรษา
ต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีส่วนร่วม ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2. ประชาชนท่ัวไปและ
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรัก ของทุกปี  ข้าราชการ พนักงาน ฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

สามัคคีของหน่วยงานและคนในชุมชน มีจิตส านึกในการเทิดทูน
และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์

3. ประชาชนท่ัวไปได้

ทราบถึงพระราชกรณียกิจ

ของสมเด็จสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร

48 โครงการเฉลิมพระชนม 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ  - เป้าหมาย  - 510,000   510,000   510,000   - ประชาชนท่ัวไป 1. ประชาชนได้ร่วม ส านักปลัดฯ

พรรษาเทิดไท้องค์ราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาส ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างและ เทิดทูนสถาบันชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ลูกจ้างและพนักงานฯ พนักงานฯ มีจิตส านึก ศาสนา พระมหากษัตริย์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ  - ลักษณะการด าเนินงาน ในการเทิดทูนและด ารง 2. ประชาชน และสังคม

ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนม ไว้ซ่ึงสถาบัน เกิดความรักความสามัคคี

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระมหากษัตริย์ร้อยละ 80 โดยมีสถาบัน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

เทิดทูน และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์

พระมหากษัตริย์ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมจิตใจท ากิจกรรม

3.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ สาธารณประโยชน์ เพ่ือ

ชัยภูมิ และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม วันท่ี 12 สิงหาคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

และช่วยลดภาวะโลกร้อน ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

4. เพ่ือเพ่ิมปลากลับคืนแหล่งน้ า มหาภูมิพลอดุลยเดช

สร้างระบบนิเวศน์ท่ีดีข้ึน 3. ประชาชนได้ร่วมน้อม

5. เพ่ือจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจและ ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ และแสดงความจงรักภักดี

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถใน ถวายเป็นพระราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

อดุลยเดช พระบรมราชินีนาถ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ท่ีได้สร้างคุณประโยชน์

แก่ประเทศชาติ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

49 โครงการอบรมเพ่ิมความ 1 เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหาร ผู้บริหาร ข้าราชการ  - 107,400   107,400   107,400   107,400   ผู้บริหาร ข้าราชการ 1.บุคลากรองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ

รู้แก่บุคลากรขององค์การ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และประชาชนมี พนักงาน เจ้าหน้าท่ีสังกัด พนักงานและประชาชน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม ประชาชนมีความรู้ความ

เก่ียวกับพระราชบัญญัติ เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ชัยภูมิ และประชาชนท่ัวไป มีความรู้เก่ียวกับ เข้าใจและปฏิบัติหน้าท่ี

ข้อมูลข่าวสารของทาง ของทางราชการ พ.ศ.2540 จ านวน 150 คน เข้าร่วมอบรม พระราชบัญญัติข้อมูล เก่ียวกับพระราชบัญญัติ

ราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารของทางราชการ ข้อมูลข่าวสารของทาง

2 เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหาร ของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ศ.2540 และแนว ราชการ พ.ศ.2540 

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน ได้อย่างถูกต้อง

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย มติ ครม. ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง และถูกต้อง 2.บุคลากรองค์การบริหาร

และหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิทยากรจาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ 

3. เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับรู้ ส านักนายกรัฐมนตรี ความเข้าใจ เก่ียวกับ 

และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง ระเบียบ กฎหมาย มติ ครม.

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

3.ประชาชนได้มีโอกาสได้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

รับรู้และการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

50 โครงการเฉลิมพระชนม - 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ  - เป้าหมาย  - 500,000   500,000   500,000   - ประชาชนท่ัวไป 1. ประชาชนท่ัวไป ส านักปลัดฯ

พรรษา สมเด็จพระเทพ แสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาส ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง และ

รัตนราชสุดาฯ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ ลูกจ้างและพนักงาน ฯ มีจิต และพนักงาน ฯ มีจิต พนักงานฯ ร่วมเฉลิม

สยามบรมราชกุมารี รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  - ลักษณะการด าเนินงาน ส านึกในการเทิดทูน พระเกียรติ และแสดง
2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการ จัดงานราชพิธี และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน ออกถึงความจงรักภักดี
เทิดทูน และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระมหากษัตริย์และ ในโอกาสท่ีสมเด็จพระ
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระเทพรัตน เทพรัตนราชสุดาฯ
3. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึง สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพ บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ กุมารี ทรงเจริญพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 2 เมษายน ชนมพรรษา 64 พรรษา

ของทุกปี 2. ประชาชนท่ัวไป 

ช้าราชการและพนักงานฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

มีจิตส านึกในการเทิดทูน 

และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ พระบรม

วงศานุวงศ์

3. ประชาชนท่ัวไปได้ทราบ

ถึงพระราชกรณียกิจของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

51 โครงการเฉลิมพระชนม 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  - เป้าหมาย  - 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 ประชาชนท่ัวไป 1. ประชาชนท่ัวไปและ ส านักปลัดฯ

พรรษาพระบาทสมเด็จพระ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างและ ข้าราชการ พนักงาน ฯ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระ ลูกจ้างและพนักงานฯ พนักงานฯ มีจิตส านึก ร่วมเฉลิมพระเกียรติ

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  - ลักษณะการด าเนินงาน ในการเทิดทูนและด ารง และแสดงออกถึงความ

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงานพระราชพิธี วันเฉลิม ไว้ซ่ึงสถาบัน จงรักภักดีในโอกาสวันพระ
2. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระมหากษัตริย์ ราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทร ร้อยละ 80 พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้า มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และตระหนัก อยู่หัวรัชกาลท่ี 10 บริเวณ เจ้าอยู่หัว
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อปวง พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ  2. ประชาชนท่ัวไปและ

พสกนิกรชาวไทย ในวันท่ี 28 กรกฎาคม ข้าราชการ พนักงาน ฯ 
3.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและ ของทุกปี  มีจิตส านึกในการเทิดทูน
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ พระมหากษัตริย์

สร้างความรักสามัคคีของหน่วยงานและคนในชุมชน 3. ประชาชนท่ัวไปได้

ทราบถึงพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

52 โครงการเฉลิมพระชนม 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ  - เป้าหมาย  - 510,000   510,000   510,000   510,000   ประชาชนท่ัวไป 1. ประชาชนได้ร่วม ส านักปลัดฯ

พรรษาเทิดไท้องค์ราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาส ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างและ เทิดทูนสถาบันชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ลูกจ้างและพนักงานฯ พนักงานฯ มีจิตส านึก ศาสนา พระมหากษัตริย์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  - ลักษณะการด าเนินงาน ในการเทิดทูนและด ารง 2. ประชาชน และสังคม

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พันปีหลวง จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนม ไว้ซ่ึงสถาบัน เกิดความรักความสามัคคี

2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระมหากษัตริย์ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

เทิดทูน และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ร้อยละ 80 เป็นศูนย์รวมจิตใจท ากิจกรรม

พระมหากษัตริย์ ชนนีพันปีหลวง สาธารณประโยชน์ เพ่ือ

3.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

ชัยภูมิ และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม วันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

และช่วยลดภาวะโลกร้อน มหาภูมิพลอดุลยเดช

4. เพ่ือเพ่ิมปลากลับคืนแหล่งน้ า 3. ประชาชนได้ร่วมน้อม

สร้างระบบนิเวศน์ท่ีดีข้ึน ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

5. เพ่ือจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจและ และแสดงความจงรักภักดี

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ ถวายเป็นพระราชสักการะ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่ีได้สร้างคุณประโยชน์

แก่ประเทศชาติ

53 โครงการเฉลิมพระชนม - 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ  - เป้าหมาย  - - 500,000   500,000   500,000   ประชาชนท่ัวไป 1. ประชาชนท่ัวไป ส านักปลัดฯ

พรรษา สมเด็จพระกนิษฐา แสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาส ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้าง และ

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระ ลูกจ้างและพนักงาน ฯ มีจิต และพนักงาน ฯ มีจิต พนักงานฯ ร่วมเฉลิม

รัตนราชสุดาฯ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตน  - ลักษณะการด าเนินงาน ส านึกในการเทิดทูน พระเกียรติ และแสดง

สยามบรมราชกุมารี ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานราชพิธี และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน ออกถึงความจงรักภักดี

2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จกนิษฐา พระมหากษัตริย์และ ในโอกาสวันพระราชสมภพ

เทิดทูน และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ สยามบรมราชกุมารี กรมสมเด็จพระเทพรัตน กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

3. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึง บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ราชสุดา สยามบรมราช สยามบรมราชกุมารี

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระ ในวันท่ี 2 เมษายน ของทุกปี กุมารี 2. ประชาชนท่ัวไป 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตน- ช้าราชการและพนักงานฯ 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจิตส านึกในการเทิดทูน 

และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ พระบรม

วงศานุวงศ์

3. ประชาชนท่ัวไปได้ทราบ

ถึงพระราชกรณียกิจของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

54 โครงการเฉลิมพระชนม - 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ  - เป้าหมาย  - 500,000   500,000   500,000   500,000   ประชาชนท่ัวไป 1. ประชาชนได้ร่วมเทิดทูน ส านักปลัดฯ

พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาส ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้าง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา วันพระราชสมภพท่ีสมเด็จพระนางเจ้า ลูกจ้างและพนักงาน ฯ มีจิต และพนักงาน ฯ มีจิต 2. ประชาชน และสังคมเกิด

พัชรสุธาพิมลลักษณ สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  - ลักษณะการด าเนินงาน ส านึกในการเทิดทูน ความรัก ความสามัคคี โดยมี

พระบรมราชินี พระบรมราชินี  จัดงานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม

2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระมหากษัตริย์ ร้อยละ จิตใจท ากิจกรรมสาธารณ

เทิดทูน และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน พัชรสุธาพิมลลักษณ 80 ประโยชน์ เพ่ือถวายเป็น

พระมหากษัตริย์ บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

3.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัด ในวันท่ี 3 มิถุนายน ของทุกปี พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชัยภูมิ และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 3. ประชาชนได้ร่วมน้อมร าลึก

และช่วยลดภาวะโลกร้อน ในพระมหากรุณาธิคุณ และ

4. เพ่ือเพ่ิมปลากลับคืนแหล่งน้ า แสดงความจงรักภักดีถวายเป็น

สร้างระบบนิเวศน์ท่ีดีข้ึน พระราชสักการะแด่สมเด็จ

5. เพ่ือจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจและ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พิมลลักษณพระบรมราชินี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ท่ีได้สร้างคุณประโยชน์แก่

พระบรมราชินี ประเทศชาติ

55 โครงการ "วันองค์การบริหาร 1. เพ่ือให้พ่ีน้องชาวองค์การบริหาร ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า - 300,000  300,000  300,000  300,000  ผู้บริหาร ข้าราชการ 1. พ่ีน้องชาวองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ

ส่วนจังหวัด" องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับทราบถึง และพนักงานจ้าง ได้รับทราบถึง ลูกจ้างประจ า และ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับทราบ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ความเป็นมาของการจัดต้ังองค์การ ความเป็นมาของการจัดต้ังองค์การ พนักงานจ้าง ได้รับทราบ ถึงความเป็นมาของการจัดต้ัง

บริหารส่วนจังหวัด บริหารส่วนจังหวัด ในวันท่ี 1 ถึงความเป็นมาของการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ในองค์กร พฤศจิกายน ของทุกปี บริเวณพ้ืนท่ี จัดต้ังองค์การบริหาร 2. เกิดความสามัคคีในองค์กร

3. จัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม จังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัด เพ่ิมข้ึน

บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม ร้อยละ 80

กิจกรรมปล่อยสัตว์ 1. จัดกิจกรรมท าบุญถวายเพลพระ

2. กิจกรรมจัดนิทรรศการวิชาการและ
แสดงผลงานของหน่วยงานใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ
สถานศึกษาฯ รวม 27 หน่วยงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ท าความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ
ประโยชน์

56 โครงการเตรียมรับเสด็จ 1. เพ่ือเป็นการเตรีมการรับเสด็จฯ 1. จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/ - 490,000  490,000  490,000  490,000  ประชาชนท่ัวไป 1. การเตรียมการรับเสด็จ ส านักปลัด ฯ
ในกรณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมฉายาลักษณ์/ตราประจ า ข้าราชการ และพนักงานฯ ในกรณีเสด็จเย่ียมในเขต
และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์เสด็จเย่ียม พระองค์ ฯลฯ มีจิดส านึกในการเทิดทูน พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เรียบร้อย

ราษฎรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ 2. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ ฯลฯ และด ารงไว้ซ่ึงสถาบัน สมพระเกียรติ

2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการ 3. จัดสถานท่ีจัดงานและประดับ พระมหากษัตริย์ 2. ประชาชนท่ัวไปมีจิตส านึก

เทิดทูนและด ารงไว้ซ่ึงสถาบันพระมหา ตกแต่งบริเวณพิธี พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเทิดทูนและด ารงไว้ซ่ึง

กษัตริย์ 4. จัดซ้ือน้ าแข็งและน้ าด่ืม เพ่ือใช้ 100% สถาบันพระมหากษัตริย์

3. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึง บริการประธาน แขกผู้เข้าร่วมงาน 3. ประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึงพระราช

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ และติดต้ังระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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รัชกาลท่ี 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ รัชกาลท่ี 10 และพระบรมวงศานุวงศ์

57 โครงการต้นกล้าประชาธิป- 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษา  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประเมินจากแบบสอบถาม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ กองกิจการสภาฯ

ไตย ใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญา ความเข้าใจ เก่ียวกับการเมือง เยาวชน ครู กรรมการ สถานศึกษา ความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง การปกครองในระบอบประ- และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน ผู้เข้าร่วม การเมืองการปกครองในระบอบ

ชาธิปไตยอันมีพระมหา- 400  คน โครงการไม่น้อยกว่า ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

กษัติย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 80 ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง

2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

ฝึกอบรมสนใจศึกษาหา ต่ืนตัวในการศึกษาหาความรู้

ความรู้เก่ียวกับหลักพ้ืนฐาน เก่ียวกับหลักพ้ืนฐานของประชา

ของประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม ธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเกิดความ

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ สามัคคีปองดองลดปัญหาความ

ฝึกอบรมมีแนวคิดกล้าท า ขัดแย้ง

กล้าแสดงออก และการ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
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กล้าแสดงความคิดเห็นต่อ แนวคิดกล้าท ากล้าแสดงออก

สังคมในทางท่ีถูกท่ีควร และกล้าแสดงความคิดเห็น ต่อ

4. เพ่ือเป็นการส านึกใน สังคมในทางท่ีถูกท่ีควร

พระมหากรุณาธิคุณของพระ 4. เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ส านึก

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ในพระมหากรุณาธิคุณของพระ

ภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้ารับการ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฝึกอบรมได้ศึกษาและเรียนรู้ และเจริญรอยตามหลักปรัชญา

โครงการอันเน่ืองมาจากพระ เศรษฐกิจพอเพียง

ราชด าริ ตามแนวทางส่งเสริม

การเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐ

กิจพอเพียง
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58 โครงการสัมมนาและ 1. เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียน เจ้าหน้าท่ีกองแผนและ  - 300,000   300,000   300,000   300,000   ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองแผนและ

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ โครงการให้สามารถแก้ปัญหา งบประมาณ องค์การบริหาร  โครงการได้รับการพัฒนา มีความเข้าใจกระบวนการ งบประมาณ

บุคลากร ด้านการจัดท า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ศักยภาพด้านการจัดท า แนวทางการเขียนโครงการ     

แผนพัฒนาท้องถ่ินและ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ จ านวน 50 คน  แผน และการติดตาม แนวทางการเขียนรายงานผล

การติดตามและประเมินผล พัฒนาแผนงาน ยุทธศาสตร์  ประเมินผลแผนพัฒนา โครงการตามตัวช้ีวัดของ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้อย่างถูกต้อง ท้องถ่ิน โครงการเพ่ือน ามาใช้เป็น

องค์การบริหารส่วน 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน  แนวทางในการจัดท าแผน

จังหวัดชัยภูมิ รายงานผลโครงการตามตัวช้ีวัด  พัฒนาและติดตามประเมินผล

ของโครงการและสามารถจัดท า แผนพัฒนาของ อบจ.ชัยภูมิ

รายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 2. การด าเนินงานการจัดท า

ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และติดตามประเมินผล    

ถูกต้องเหมาะสม แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา ประสิทธิผลเกิดประโยชน์

ท้องถ่ิน และการติดตามประเมิน ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง

6-1/63



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการแลก ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

เปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่าง และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้

องค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดองค์กร    เพ่ือประสานความร่วมมือ

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ ในการบริหารจัดการท่ีดี 

เข้มแข็งและมีศักยภาพในการ รวมไปถึงการจัดท าแผนพัฒนา 

ให้บริการสาธารณะ และติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาของ อบจ.ชัยภูมิ

59 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือให้คณะกรรมการจัดท า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กองแผนและ

ด้านการปรับสมดุลและ แผนพัฒนาฯ คณะกรรมการ ศึกษาดูงานตามโครงการ  โครงการได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการปรับตัว งบประมาณ
การพัฒนาระบบบริหาร ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  รวมท้ังส้ิน 145 คน ดังน้ี  ศักยภาพด้านการจัดท า และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ    
จัดการภาครัฐเพ่ือพัฒนา ผู้บริหาร อบจ.ชัยภูมิ ผู้บริหาร 1. คณะกรรมการพัฒนา  แผนและงบประมาณ ส าหรับการจัดท าแผนและ

สู่ระบบราชการ 4.0 สถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ี อบจ.ชัยภูมิ   งบประมาณ โดยสามารถน า  

ท่ีรับผิดชอบงานจัดท าแผนพัฒนาฯ 2. คณะกรรมการสนับสนุนการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
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ของ อบจ.ชัยภูมิ มีความพร้อม จัดท าแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ   มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการปรับตัวและพัฒนาแนวทาง 3. คณะกรรมการติดตามและ  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและ

การปฏิบัติส าหรับการจัดท าแผน ประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.ชัยภูมิ เช่ือมโยงกัน ในการให้บริการ

และงบประมาณ โดยสามารถน า 4. ผู้บริหาร อบจ.ชัยภูมิ ประชาชนสู่ระบบราชการ 4.0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 5. ผู้บริหารสถานศึกษาใน 2. มีการสร้างเครือข่าย    
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กร 

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและ 6. เจ้าหน้าท่ีกองแผนและงบประมาณ ในการจัดท าแผนพัฒนา

เช่ือมโยงกัน ในการให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา และติดตามประเมินผล

ประชาชนสู่ระบบราชการ 4.0    แผนพัฒนาของ อบจ.ชัยภูมิ

2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  และมีการน าเทคโนโลยีและ

การปฏิบัติงานท่ีส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ใน

การสร้างธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด

และการมีส่วนร่วมของประชาชน    ความรวดเร็วและเช่ือมโยงกัน

ส าหรับเป็นแนวทางในการบริหาร 3. เกิดการสร้างธรรมาภิบาล 

จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภายใต้หลักความโปร่งใส ส าหรับเป็นแนวทางในการบริหาร
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งบประมาณ

ผ.02

โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ภายใต้หลักความโปร่งใส  

โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง

60 โครงการประชาธิปไตยกับ 1. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เด็ก เยาวชน ท่ัวไป/กลุ่มผู้แทน - 722,880  722,880  722,880  723,000  เด็กและเยาวชน 1. เด็ก เยาวชนท่ัวไป/ กองกิจการสภาฯ

วิถีชีวิตใหม่ของเด็กเยาวชน เร่ืองประชาธิปไตยอันมีพระมหา- สภาเด็กเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ ท่ัวไป มีความรู้ กลุ่มผู้แทนสภาเด็ก เยาวชน

ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 กษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับการใช้ ในพ้ืนท่ี 16 อ าเภอ รวม 4 รุ่น ๆละ และทักษะเพ่ิมข้ึน มีความสามารถในการก าหนด

ชีวิตท่ีดีเหมาะสม 140 คน รวมท้ังส้ิน 560 คน ร้อยละ 80 แนวทางใช้ชีวิตท่ีดีมีความเป็น

2. เพ่ือเสริมทักษะการปรับตัวให้ ผู้น าตามแบบประชาธิปไตย

สามารถใช้วิถีชีวิตตามหลัก อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง กับวิถีชีวิตใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0

3. เพ่ือให้เกิดภาวะผู้น าด้าน 2. ครอบครัว ชุมชน สังคม

ประชาธิปไตยของเด็ก เยาวชน สนับสนุนเด็ก เยาวชน

ในการพัฒนาชุมชน สังคม ต่อไป ให้เป็นผู้น าท่ีดี เหมาะสม

ในด้านประชาธิปไตยกับ

วิถีชีวิตใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0
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61 โครงการส่งเสริมการมี 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  - คณะท างานพลเมืองอาสาประจ า  - 380,000 380,000 380,000 380,000 ประชาชนท่ีเข้า 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด กองกิจการสภาฯ

ส่วนร่วมของประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท อ าเภอ,คณะท างานจิตอาสาพัฒนา ร่วมมีความรู้ ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท

สู่การพัฒนาท้องถ่ิน หน้าท่ีของตนเองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน โรงเรียนผู้สูงอายุภายในจังหวัดชัยภูมิ สู่การพัฒนา หน้าท่ีของตนเองต่อการพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ ตามระบบการปกครองในระบอบ  - คณะท างานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน ท้องถ่ินตามระบบการปกครอง

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ จากสถาบันการศึกษาของจังหวัด ร้อยละ 80 ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

เป็นประมุข ชัยภูมิ และนักวิจัยอิสระ ประชาชน พระมหากษัติเป็นประมุข

2. เพ่ือประเมินองค์ความรู้ความ ผู้ท่ีสนใจและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 2. ทราบถึงองค์ความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมท้ังส้ิน 230 คน เข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ในการท างานด้านการมีส่วนร่วม ต่อการท างานด้านการมีส่วน

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมของประชาชน

3. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของการ 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับจากการ ชัยภูมิ มีภาคีร่วมการพัฒนา

ท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ในทุกระดับการ

จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงาน เช่น ระดับแกนน า

ระดับวิชาการและระดับพ้ืนท่ี
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62 ปรับปรุงห้องส านักงาน 1. เพ่ือปรับปรุงห้องส านักงาน ติดต้ังประตู หน้าต่างและ - 493,380   - - - ส านักงานฝ่ายบริหาร 1.ห้องส านักงานฝ่าย ส านักปลัดฯ

ฝ่ายเลขานุการและธุรการ ฝ่ายบริหาร องค์การบริหาร เคาเตอร์ ห้องส านักงานฝ่าย มีตู้เก็บเอกสาร เลขานุการและธุรการ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้ได้ บริหารองค์การบริหารส่วน ท่ีมีสภาพพร้อมใช้งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มาตรฐานและใช้งาน จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย ได้ ร้อยละ 80 ชัยภูมิ ได้มีการปรับปรุงท่ีดีข้ึน

ได้สะดวกย่ิงข้ึน 1. ประตูสวิงคู่ ท าจากกระจกเทมเปอร์ใสเขียว สูง 2.62 เมตร กว้าง 2.73 เมตร 2.ผู้บริหาร ข้าราชการ
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    หนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุดๆ ละ  ราคา 72,000 บาท และบุคลากรปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2. หน้าต่างบานเล่ือนกระจกติดตาย ขนาดกว้าง 5.50 x 2.15 เมตร จ านวน 1 ชุดๆ ละ 38,000 บาท เกิดความคล่องตัว
ข้าราชการและบุคลากรของ 3. ผนังเบา ขนาด กว้าง 5.50 x 0.47 เมตร พร้อมด้วยทาสี จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,500 บาท เพ่ิมมากข้ึน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4. เคาเตอร์ห้องผู้บริหาร จ านวน 4 ตัว ดังน้ี
ชัยภูมิ    4.1 เคาเตอร์ตัว L ขนาด (3.57+2.17) x 0.6 x 0.75 จ านวน 1 ชุดๆ ละ 74,600 บาท

   4.2 เคาเตอร์ ขนาด 4.00 x 0.60 x 0.75 เมตร จ านวน 2 ชุดๆ ละ 50,500 บาท เป็นเงิน 101,000 บาท
   4.3 เคาเตอร์ ขนาด 3.50 x 0.60 x 0.75 เมตร จ านวน 1 ชุดๆ ละ 47,000 บาท
   4.4 เคาเตอร์ ขนาด 1.44 x 0.60 x 0.75 เมตร จ านวน 1 ชุดๆ ละ 22,280 บาท
5. เคาเตอร์หน้าลิฟต์ ขนาด (2.36+1.90) x 0.80 x 1.00 จ านวน 1 ชุดๆ ละ 84,000 บาท
6. ติดต้ังระบบไฟฟ้าและระบบไฟส่องสว่าง  จ านวน 1 ระบบๆ ละ 50,000 บาท
(ตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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ผ.02

63 โครงการสัมมนาและ 1. เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียน เจ้าหน้าท่ีกองแผนและ  - 300,000    300,000    300,000    300,000    ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองแผนและ

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ โครงการให้สามารถแก้ปัญหา งบประมาณ องค์การบริหาร  โครงการได้รับการพัฒนา มีความเข้าใจกระบวนการ งบประมาณ

บุคลากร ด้านการจัดท า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ศักยภาพด้านการจัดท า แนวทางการเขียนโครงการ     

แผนพัฒนาท้องถ่ินและ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ จ านวน 50 คน  แผน และการติดตาม แนวทางการเขียนรายงานผล

การติดตามและประเมินผล พัฒนาแผนงาน ยุทธศาสตร์  ประเมินผลแผนพัฒนา โครงการตามตัวช้ีวัดของ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้อย่างถูกต้อง ท้องถ่ิน โครงการเพ่ือน ามาใช้เป็น

องค์การบริหารส่วน 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน  แนวทางในการจัดท าแผน

จังหวัดชัยภูมิ รายงานผลโครงการตามตัวช้ีวัด  พัฒนาและติดตามประเมินผล

ของโครงการและสามารถจัดท า แผนพัฒนาของ อบจ.ชัยภูมิ

รายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 2. การด าเนินงานการจัดท า

ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และติดตามประเมินผล    

ถูกต้องเหมาะสม แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา ประสิทธิผลเกิดประโยชน์

ท้องถ่ิน และการติดตามประเมิน ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง

ผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการแลก ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

เปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่าง และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้
องค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดองค์กร เพ่ือประสานความร่วมมือ
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ ในการบริหารจัดการท่ีดี 
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการ    รวมไปถึงการจัดท าแผนพัฒนา 
ให้บริการสาธารณะ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.ชัยภูมิ

64 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิม 1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ จัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ - - 381,000  - - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม กองคลัง
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ เก่ียวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง ธุรกิจโรงแรมและเจ้าหน้าท่ี ผู้ประกอบการโรงแรม มีความรู้ และเข้าใจเก่ียวกับ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 90 คน ได้เข้าร่วมโครงการ การจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบธุรกิจโรงแรม มากกว่า 80% บ ารุงองค์การบริหารส่วน
จากผู้พักในโรงแรม 2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัด

มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตส านึก ชัยภูมิ มีรายได้เพ่ิมข้ึน
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความ 3. ผู้ประกอบการธุรกิจ
เข้าใจในบริบทขององค์การบริหารส่วน โรงแรมมีจิตส านึกและเข้าใจ
จังหวัดชัยภูมิ ในบริบทขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

65 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ 1. เพ่ือให้ข้าราชการ จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 5 วัน - 711,700  711,700  711,700  711,700  ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 1. ข้าราชการและพนักงาน กองการ

ข้าราชการ ข้าราชการครู ข้าราชการครู พนักงานจ้าง 1. ข้าราชการ ช้าราชการครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ้างท่ีได้รับการบรรจุ เจ้าหน้าท่ี

และพนักงานจ้าง (ใหม่) ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง พนักงานจ้าง ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง มีความรู้ความเข้าใจใน และแต่งต้ังใหม่ได้รับ

ขององค์การบริหาร รับโอน ใหม่ ได้รับความรู้ รับโอน ใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การปฏิบัติหน้าท่ีได้ ความรู้เก่ียวกับนโยบาย

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ นโยบายและภารกิจ จ านวน 100 คน อย่างถูกต้องมากข้ึน และภารกิจขององค์กร

ขององค์การบริหาร 2. เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 2. ข้าราชการและพนักงาน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 20 คน จ้างท่ีได้รับการบรรจุ

2. เพ่ือให้ข้าราชการ ข้าราชการครู 3. วิทยากร จ านวน 5 คน และแต่งต้ังใหม่ได้รับ

พนักงานจ้าง ท่ีได้รับการแต่งต้ัง รวมท้ังส้ิน 125 คน ความรู้ ความเข้าใจใน

รับโอน ใหม่ เข้าใจในมาตรฐาน มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์

ท่ัวไป หลักเกณฑ์ เทคนิค เทคนิค และวิธีการแก้ไข

และวิธีการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน

3. เพ่ือให้ข้าราชการ ข้าราชการครู 3. ข้าราชการและพนักงาน

จ้างท่ีได้รับการและ

แต่งต้ังใหม่ มีความพร้อม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

พนักงานจ้าง ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

รับโอน ใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติ ปรับเปล่ียนทักษะและแนวคิด

หน้าท่ี ปรับเปล่ียนทักษะและแนวความคิด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

66 โครงการฝึกอบรม 1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ จ านวน 2 รุ่นๆละ 325 คน - 1,164,500    1,164,500    1,164,500 1,164,500 ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 1. บุคลากรมีความรู้ กองการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ความเข้าใจ เจ้าหน้าท่ี

ทักษะทางวิชาชีพตามสาย และแนวทางปฏิบัติตาม 1.ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เก่ียวกับหลักเกณฑ์

งาน มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน และพนักงานจ้าง รุ่นละ 300 คน มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติ

2.เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปล่ียน 2. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 20 คน ตามมาตรฐาน ตามสายงาน

ความรู้ ประสบการณ์ วิทยากร 5 คน 2. บุคลากรได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ทักษะตามสายงาน ความรู้ ประสบการณ์ 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

สามารถน าไปใช้ในการแก้ไข เรียนรู้ทักษะตามสายงาน

ปัญหาในการปฏิบัติอย่างมี สามารถน าไปใช้ในการ

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน แก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

67 โครงการฝึกอบรม 1.เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาส 1. ข้าราชการ ข้าราชการครู - - 530,000   530,000   530,000   ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. บุคลากรได้มีโอกาส กองการ

การเสริมสร้างคุณธรรม ขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม เรียนรู้ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม เจ้าหน้าท่ี

จริยธรรมในการท างาน และพัฒนาศักยภาพทางใจ สังกัดองค์การบริหาร มีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

ส าหรับบุคลากร 2. เพ่ือให้บุคลากรมีความศรัทธา ส่วนจังหวัดชัยภูมิ หลักปรัชญา ทางใจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา จ านวน 200 คน เศรษฐกิจพอเพียง 2. บุคลากรมีความศรัทธา

ชัยภูมิ 3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 2 เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 20 คน และพระพุทธศาสนา และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

จริยธรรม ไม่ปฏิบัติหรือประพฤติ วิทยากร จ านวน 5 คน มากข้ึน 3. บุคลากรได้เสริมสร้าง

มิชอบในการปฏิบัติราชการ รวม 225 คน คุณธรรมจริยธรรมไม่ปฏิบัติหรือประพฤติ

มิชอบ ในการปฏิบัติราชการ

68 โครงการฝึกอบรมสัมมนา 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่นๆละ 325 คน - - 2,597,600 2,597,600 2,597,600 ผู้เข้าอบรมตามโครงการ 1. ผู้เข้ารับการฝึก กองการ

และ/หรือศึกษาดูงาน สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ 1. ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบรมสัมมนา มีความรู้ เจ้าหน้าท่ี

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะต่างๆ และทัศนคติท่ีดี ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ

บุคลากร และเพ่ิมประสิทธิ น าความรู้ ประสบการณ์จากการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเกิดความสามัคคี และทัศนคติท่ีดีน าความรู้

ภาพในการปฏิบัติงาน อบรมสัมมนามาประยุกต์ใช้ใน ชัยภูมิ ในหมู่คณะ ประสบการณ์จากการอบรมสัมมนา

ขององค์การบริหารส่วน ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติ 2. เจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 20 คน มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

จังหวัดชัยภูมิ ราชการให้เกิดประโยขน์สูงสุด 3. วิทยากร จ านวน 5 คน และการปฏิบัติราชการให้

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ เกิดประโยชน์สูงสุด

ฝึกอบรมสัมมนา 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง สัมมนาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ อย่างต่อเน่ือง และให้เห็นถึง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ ศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 68 โครงการ - - 48,720,900 36,379,860 39,895,080 39,514,080 25,734,200 - - -

6-1/75

รวมท้ังส้ิน 190,244,120



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพ่ือปรับปรุงอาคาร จัดท าห้องประชุม 311,000  -  -  - - ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 1.อาคารศูนย์ กองส่งเสริมฯ

ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ     1. จัดสร้างเวที ขนาดกว้าง ชีวิต และส่งเสริม นันทนาการผู้สูงอายุ

(สวนสาธารณะหนอง เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร อาชีพผู้สูงอายุ (สวนสาธารณะหนอง

ปลาเฒ่า) ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ สูงจากพ้ืน 0.50 เมตร องค์การบริหาร ปลาเฒ่า)

ผู้สูงอายุ องค์การบริหาร ฉากหลังสูง 2.50 เมตร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการปรับปรุง

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยาว 6.00 เมตร มีห้องประชุมในการ อาคารเพ่ือใช้เป็น

2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ       2. ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง จัดกิจกรรมและ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ได้มีสถานท่ีในการจัด เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ บริการส าหรับผู้สูงอายุ ชีวิตและส่งเสริม

กิจกรรมและบริการ พร้อมจอภาพ ร้อยละ 100 อาชีพผู้สูงอายุ

ส าหรับผู้สูงอายุ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการจากกองช่าง 2.ผู้สูงอายุได้มีสถานท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ในการจัดกิจกรรมและ

บริการส าหรับผู้สูงอายุ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ 3.ผู้สูงอายุได้รับ

การพัฒนาด้านสุขภาพกาย การพัฒนาด้านสุขภาพ

จิตใจ และสังคม ตลอดจน กาย จิตใจ และสังคม

เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนเป็นศูนย์

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุน

อาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

2 โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวย เพ่ือรับรองและอ านวย  - ก่อสร้างทางลาดข้ึน – ลง 109,800  -  -  - - คนพิการและผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ ส านักปลัดฯ

ความสะดวกส าหรับ ความสะดวกส าหรับ (คสล.ผิวหินล้าง) ด้านหน้า ท่ีมาติดต่อราชการกับ ท่ีมาติดต่อราชการกับ

คนพิการและผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ อาคารส านักงานองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน

อาคารส านักงานองค์การ ท่ีมาติดต่อราชการกับ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง จังหวัดชัยภูมิ มีส่ิง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วน 2.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ านวน 1 จุด อ านวยความสะดวก ความสะดวก

หลังใหม่ จังหวัดชัยภูมิ  - ก่อสร้างทางลาดข้ึน – ลง เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80

(โครงเหล็ก,พ้ืนเหล็ก) ประตูทางเข้า 

ด้านหน้าอาคารส านักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 

ยาว 2.20 เมตร จ านวน 1 จุด

 - ก่อสร้างทางลาดข้ึน – ลง  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

(คสล.ผิวหินล้าง) ด้านหลังอาคาร

ส านักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร

ยาว 4.50 เมตร จ านวน 1 จุด

 - ก่อสร้างทางลาดข้ึน – ลง 

(โครงเหล็ก,พ้ืนเหล็ก) ประตูทางเข้า 

ด้านหลังอาคารส านักงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 

ยาว 1.70 เมตร จ านวน 1 จุด

(รายละเอียดตามแบบและประมาณการจากกองช่าง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

รวม 2 โครงการ - - 420,800 - 0 0 0 - - -

6-5/4

รวมท้ังส้ิน 420,800



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าผังเมืองรวม เพ่ือจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด จัดท าผังชุมชนผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ 600,000 600,000 600,000 600,000 - อบจ. อปท. และ อบจ. อปท. และส่วน กองช่าง

 จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ น ามาเป็นแผนแม่บท และงานเก่ียวข้องกับผังเมือง ส่วนราชการอ่ืน ราชการอ่ืนมีกรอบ

ในการพัฒนา มีกรอบ แนวทาง แนวทางในการพัฒนา

ในการพัฒนาทุก ทุกด้านอย่างเป็น

ด้าน อย่างเป็น ระบบ

ระบบ ตามแผน

งาน 100%

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1.เพ่ือซ่อมแซมภายใน 1.งานซ่อมแซมพ้ืนหินขัด 2,739,000  -  -  - - อาคารศาลาประชาคม 1.อาคารศาลาประชาคม ส านักปลัดฯ

อาคารศาลาประชาคม และภายนอกอาคาร 2.งานขัดพ้ืนหินขัดเดิม มีความสวยงาม เรียบร้อย มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

อาคารศาลาประชาคม 3.เปล่ียนบานหน้าต่าง พร้อมใช้งาน สามารถ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีดี ขนาด 0.7x1.90 เมตร รองรับการปฏิบัติงานได้ ชัยภูมิ เกิดภาพลักษณ์

และพร้อมใช้งาน 4.งานซ่อมแซมห้องน้ า เพ่ิมข้ึน 80 % ท่ีดีข้ึน

2.เพ่ือป้องกันความ 5.งานซ่อมแซมฝ้าฉาบเรียบ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใน (ภายใน)

อนาคต 6.งานท าความสะอาดกันสาด

7.งานพ้ืนขัดมันผสมน้ ายากันซึม

(พ้ืน SLAB ช้ัน 2 ท้ัง 2ด้าน)

หนา 3 มิลลิเมตร

8.งานมุงหลังคาคลุม พ้ืน SLAB ท้ัง 2 ด้าน

9.งานปรับปรุงซ่อมแซมครอบสันหลังคา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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10.งานเจาะพ้ืน SLAB ช้ันหลังคา (ฝ่ังท่อ PVC -2")

11.งานทาสี

12.งานขัดเคลือบลงยูรีเทนกรอบบาง

หน้าต่าง + วงกับไม้เน้ือแข็ง (2 รอบ)

13.งานทาสีกันเป้ือนภายใน + ภายนอก สูง 0.20 เมตร

14.งานย้ายหลังคาโพลีคาร์บอเนต

15.งานซ่อมแซม ฉากหลังเวที

16.งานระบบไฟฟ้า

17.งานครุภัณฑ์

รายละเอียดตามประมาณราคากองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
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3 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. ปรับปรุงอาคารส านักงาน ปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 302,000       -  -  - - ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 1. ห้องส านักงานท่ีใช้ปฎิบัติ หน่วยตรวจสอบ

ส านักงานองค์การบริหาร- องค์การบริหารส่วนจังหวัด - (อาคารส านักงานหลังเดิม ) ขนาด มีพ้ืนท่ีปริมาณเพียงพอกับ งานของข้าราชการและ ภายใน

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเดิม) ชัยภูมิ (หลังเดิม) ห้อง กว้าง 8.25 เมตร ยาว 13.00 เมตร โต๊ะท างานและจัดวาง พนักงานจ้างหน่วยตรวจ-

ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการ ครุภัณฑ์ต่างๆ สอบภายในมีปริมาณเพียงพอ

เพ่ือใช้เป็นส านักงานปฏิบัติ - - งานร้ือถอนฝ้าเพดานแบบ T-Bar 2. หน่วยตรวจสอบภายใน

งานของข้าราชการและ พร้อมขนท้ิงและติดต้ังฝ้าเพดานแบบ มีสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารของ

พนักงานจ้างหน่วยตรวจสอบ ฉาบเรียบ จ านวน 116.70 ตารางเมตร ทางราชการอย่างเหมาะสม

ภายในให้มีปริมาณเพียงพอ - งานร้ือถอนผนังกระจก/อลูมีเนียม 3. หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. มีสถานท่ีเก็บรักษา จ านวน 39.15 ตารางเมตร มีสถานท่ี เพ่ือรองรับการเรียง

เอกสารของทางราชการ - งานติดต้ังชุดโคมไฟส านักงานโคม เอกสารเพ่ือน ามาตรวจสอบ

อย่างเหมาะสม หลอด LED จ านวน 16 จุด อย่างเหมาะสม

3. มีสถานท่ี เพ่ือรองรับการ - ติดต้ังพัดลมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศท่ีร้ือของเดิมออกมาติดต้ังไว้ดังเดิม
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   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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งบประมาณ

ผ.02

เรียกเอกสารเพ่ือน ามา - งานทาสีน้ าอะคลีลิคแท้ (ภายใน)

ตรวจสอบอย่างเพียงพอ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 59.79 ตารางเมตร

- งานปูพรมใหม่ 34 ตารางเมตร พร้อม

ขัดพ้ืนลง wax 70.70 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณการราคา

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

4 โครงการปรับปรุงห้อง  1. เพ่ือให้เป็นสถานท่ีท างาน สถานท่ีด าเนินการ อาคารศูนย์อาหาร 735,000       -  -  - - บุคลากรขององค์การบริ- บุคลากรขององค์การบริหาร กองช่าง

ปฎิบัติงานส านักงานสภา- ของสมาชิกสภา องค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีสถานท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด - บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด าเนิการ มีสถานท่ีปฎิบัติงานและ ปฎิบัติงานอย่างพอเพียง และ

ชัยภูมิ และกองกิจการสภา- และ ข้าราชการ พนักงาน  - ปรับปรุงห้องประธานสภาองค์การ พร้อมใช้งานได้ร้อยละ 80 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาด กว้าง

ชัยภูมิ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 4. 50 เมตร ยาว 8.00 เมตร พ้ืนท่ี
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ผ.02

ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร

 - ปรับปรุงห้องรองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  36.00 ตารางเมตร

 - ปรับปรุงห้องผู้อ านวยการกอง

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 3.80 เมตร 

ยาว 4.50 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

17.00 ตารางเมตร

 -ปรับปรุงห้องประชุม ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามประมาณการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  พิกัดท่ีต้ังโครงการ N = 15. 8045300000000  E = 102. 0142644444444

6-9/6



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

5 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารส านัก 1. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียง 119,600       -  -  - - การปฎิบัติงานด้านประชา-1. อบจ.ชย. มีส่ือและข้อมูล ส านักปลัดฯ

ส านักงานองค์การบริหาร งานองค์การบริหารส่วน ขนาดพ้ืนท่ี 5.0 ตารางเมตร สัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) จังหวัดชัยภูมิ ในการจัดท า (รายละเอียดตามประมาณราคา ร้อยละ 100 2. ประชาชน และบุคลากร

เพ่ือเป็นห้องบันทึกเสียงของ ห้องบันทึกเสียง อบจ.ชัยภูมิ) ใน อบจ.ชย. ได้รับข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติงาน ท่ีทันต่อสถานการณ์

ชัยภูมิ ในการจัดท าข้อมูลข่าวสาร 3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ในการเผยแพร่และ ต่อ อบจ.ชย.

ประชาสัมพันธ์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

6 โครงการก่อสร้างโรงจอด 1. เพ่ือให้มีโรงจอด ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์  - 200,000  -  - โรงจอดรถจักรยานยนต์ 1. มีโรงจอดรถจักรยานยนต์ ส านักปลัดฯ

รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ส าหรับ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม สามารถรองรับบุคลากร เพ่ิมมากข้ึน อ านวยความ

บุคลากรขององค์การ 57.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ขององค์การบริหารส่วน สะดวกให้กับบุคลากร

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ และ ขององค์การบริหารส่วน

และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ รางระบายน้ า ขนาดกว้าง ผู้ท่ีมาติดต่อราชการ จังหวัดชัยภูมิ และผู้ท่ีมา

เพ่ิมข้ึน 0.42 เมตร ยาว 1.00 เมตร เพ่ิมข้ึน 80 % ติดต่อราชการ

2. เพ่ือให้การจอด จ านวน 60 ท่อน 2. การจอด

รถจักรยานยนต์มีความ รายละเอียดตามประมาณราคากองช่าง รถจักรยานยนต์มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นระเบียบเรียบร้อย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

7 โครงการก่อสร้างโรงจอด 1. เพ่ือให้มีโรงจอด ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง  - 489,000  -  - - โรงจอดรถยนต์ 1. มีโรงจอดรถยนต์เพ่ิม ส านักปลัดฯ

รถยนต์ รถยนต์ ส าหรับ 7.20 เมตร ยาว 30.50 เมตร สามารถรองรับบุคลากร มากข้ึน อ านวยความ

บุคลากรขององค์การ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 219.60 ขององค์การบริหารส่วน สะดวกให้กับบุคลากร

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตารางเมตร จังหวัดชัยภูมิ และ ขององค์การบริหารส่วน

และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ตามประมาณราคากองช่าง ผู้ท่ีมาติดต่อราชการ จังหวัดชัยภูมิ และผู้ท่ีมา

เพ่ิมข้ึน รายละเอียดตามประมาณราคากองช่าง เพ่ิมข้ึน 80 เปอร์เซ็นต์ ติดต่อราชการ

2. เพ่ือให้การจอด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2. การจอดรถยนต์มีความ

รถยนต์มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย

เป็นระเบียบเรียบร้อย

8 ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ 1. อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  - 800,000   800,000    - - องค์การบริหารส่วน 1. มีสถานท่ีเพียงพอ กองส่งเสริม

อาคารศูนย์นันทนาการ (สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า) อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ มีโดม และพร้อมใช้งาน คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ให้มีความเพียงพอ และพร้อมใช้งาน (สวนสาธารณหนองปลาเฒ่า ) อเนกประสงค์ ท่ีมี ในการท ากิจกรรม

ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร ขนาดกว้าง 10.00 เมตร คุณภาพ รองรับ ต่างๆ ขององค์การ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยาว 20.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง การใช้งานได้ร้อยละ 80 บริหารส่วนจังหวัด

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานท่ี ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ชัยภูมิ

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ (รายละเอียดตามแบบและประมาณ 2. ผู้สูงอายุมีสถานท่ี

การกองช่าง อบจ.ชัยภูมิ) บรรยากาศและ

ส่ิงแวดล้อม ท่ีสวยงาม

และเอ้ือต่อการจัด

กิจกรรมต่างๆ

9 โครงการก่อสร้างแฟลต 1. เพ่ือเป็นท่ีพักอาศัยของ ก่อสร้างแฟลต 3 ช้ัน ขนาด 24 ห้อง  - - 7,217,500    - - บุคลากรขององค์การ บุคลากรขององค์การ กองช่าง

บุคลากรขององค์การบริหาร (ตามแบบมาตราฐาน กองแบบแผน บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงสาธารณสุข) มีท่ีพักอาศัยเพ่ือปฎิบัติ มีความปลอดภัยและเป็น

2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ พิกัด ราชการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ระเบียบเรียบร้อย

ของบุคลากร องค์การบริหาร N = 15. 8031177777777  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ E = 102. 014382222222

3.ลดงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ

10 ก่อสร้างโรงจอดรถ ใน 1. เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถ ก่อสร้างโรงจอดรถภายในส านักงาน - 1,500,000   - - - ส านักงานองค์การบริหาร- ส านักงานองค์การบริหาร- กองช่าง

ส านักงานองค์การบริหาร- ภายในส านักงานองค์การ- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีท่ี ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีท่ีจอดรถ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร จอดรถท่ีมีสภาพพร้อม ท่ีเพียงพอท่ีมีสภาพพร้อม

ให้ได้มาตรฐานและใช้งาน ยาว 100.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม ใช้งาน ร้อยละ 80 ใช้งานส าหรับประชาชนท่ีมา

ได้สะดวกย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ติดต่อ

2. เพ่ืออ านวยความสะดวก (รายละเอียดตามประมาณราคา

ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ อบจ. ชัยภูมิ)
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   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ราชการและบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด -

ชัยภูมิ

11 ปรับปรุงอาคารส านักงาน 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ปรับปรุงอาคารส านักงาน กองช่าง - - 1,500,000   - - ร้อยละ 90 ของบุคคลกร 1. บุคลากรในสังกัด กองช่าง กองช่าง

กองช่างองค์การบริหาร- กองช่าง องค์การบริหาร- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สังกัด กองช่างองค์การ- องค์การบริหารส่วน

จังหวัด-ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีสภาพ จ านวน 1 แห่ง กว้าง 10.00 เมตร บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ ประสิทธิภาพในการ

แวดล้อมในการท างานท่ีดี ยาว 35.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย มีส านักงานท่ีได้มาตรฐาน ท างานเพ่ิมข้ึน

ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ กว่า 350.00 ตารางเมตร อีกท้ังยังสร้างขวัญและ 2. บุคลากรในสังกัด กองช่าง

และมีสถานท่ีปฏิบัติงานได้ ด าเนินการ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน

จังหวัด-อย่างเหมาะสมในการ 1. ปรับปรุงฝ้า เพดาน ผนัง พ้ืน ชัยภูมิ มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมี

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2. ระบบไฟส่องสว่าง ความปลอดภัย สะอาด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

ในการปฏิบัติงานราชการ 3. ประตูหน้าต่าง เรียบร้อย และได้มาตรฐาน

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรใน (รายละเอียดตามประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วน - อบจ. ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ในการ

ท างาน

3. เพ่ืออ านวยความสะดวก

ต่อประชาชนท้ังหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ภายในจังหวัด

ชัยภูมิ

6-9/13



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

12 โครงการก่อสร้างหลังคาครอบ 1. เพ่ือก่อสร้างหลังคา ก่อสร้างหลังคาครอบทางเดินเท้า - 500,000   -  - - ส านักงานหลังเก่า 1. ส านักงานมี ส านักปลัดฯ

ทางเดินเท้าส านักงาน ครอบทางเดินเท้าใน ส านักงานหลังเก่าและ และส านักงานหลังใหม่ สภาพท่ีดีและ

หลังเก่าและส านักงาน บริเวณในส านักงานให้มี ส านักงานหลังใหม่ ทางเดินเท้าท่ีแข็งแรง ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ

หลังใหม่ สภาพท่ีดี และเหมาะสม ด าเนินการ และปลอดภัย การให้บริการผู้มา

ต่อการใช้งาน ก่อสร้างหลังครอบทางเดินเท้า พร้อมใช้งานได้ ติดต่อราชการ

2.เพ่ือป้องกันฝน แสงแดด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ร้อยละ 80 2. องค์กรเอกชน

และรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ส่วนราชการและ

ของบุคลากรขององค์การ (รายละเอียดตามประมาณราคา ประชาชนท่ีเข้ามา

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ) ใช้บริการ มีความ

และส่วนราชการต่างๆ ประทับใจและให้

องค์กรเอกชน และประชาชนท่ัวไป การยอมรับ

ท่ีเข้ามาติดต่อราชการกับ อบจ.ชัยภูมิ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

13 ปรับปรุงระบบจ่าย 1.เพ่ือปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบจ่าย - 500,000   - - - ระบบน้ าประปา 1.ประชาชนผู้มา ส านักปลัดฯ

น้ าประปา ภายในส านักงาน จ่ายน้ าประปาภายใน น้ าประปา ภายในส านักงาน มีมาตรฐาน ติดต่อราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และใช้งาน และบุคลากรของ

ชัยภูมิ ส่วนจังหวัดชัยภูมิให้ได้ ด าเนินการ ได้ร้อยละ 81 องค์การบริหารส่วน

มาตรฐานและใช้งานได้ 1. ปรับปรุงระบบกักเก็บน้ าประปา จังหวัดชัยภูมิ

สะดวกย่ิงข้ึน 2. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าประปา ใช้น าประปาได้สะดวก

2. เพ่ืออ านวยความสะดวก (รายละเอียดตามประมาณราคา 2.ระบบประปาของ

ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ อบจ.ชัยภูมิ) องค์การบริหารส่วน

ราชการและบุคลากรของ จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีประสิทธิภาพและ

ชัยภูมิ ประหยัดค่าน าประปา

6-9/15



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

14 ก่อสร้างอาคารอเนก 1. เพ่ือก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - 2,000,000   - - - มีอาคารเก็บวัสดุ 1.องค์การบริหาร ส านักปลัดฯ

ประสงค์องค์การบริหาร อเนกประสงค์ท่ีได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานท่ีมีสภาพ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มาตรฐานและใช้งานได้ ด าเนินการ พร้อมใช้งานได้ มีอาคารเก็บวัสดุ

ดีย่ิงข้ึน ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ร้อยละ 80 ส านักงาน

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในส านักงาน 2.องค์การบริหาร

ในการปฏิบัติงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยาว 20.00 เมตร มีอาคารเก็บวัสดุ

พิกัด N=15.804133 ส านักงานมีระบบ

      E=102.013709 ระเบียบ และ

(รายละเอียดตามประมาณราคา การปฏิบัตงานมี

อบจ.ชัยภูมิ) ความคล่องตัว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

15 โครงการก่อสร้างอาคาร 1. เพ่ือสร้างหลังคาคลุมลาน ด าเนินการ ก่อสร้างอาคาร - - 3,056,000 - - ร้อยละ 80 ของราษฎร 1. ประชาชน หน่วยงาน กองช่าง

อเนกประสงค์ (โดม) บริเวณ อเนกประสงค์ ให้มีความ อเนกประสงค์ (โดม) บริเวณ และหน่วยงานราชการ ราชการต่าง ๆ ท่ีมาติดต่อ

ลานหน้าส านักงานกองช่าง สะดวกสบายในการใช้จัด ลานหน้าส านักงานกองช่าง ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาติดต่อ ราชการกับทางองค์การ-

องค์การบริหารส่วนจังหวัด - กิจกรรมด าเนินงานโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด - ประสานงานรวมไปถึง บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ ต่าง ๆ และกิจกรรมท่ี ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร การจัดกิจกรรมตาม มีความสะดวกสบายในการ

เก่ียวข้องกับภารกิจงาน ยาว 54.00 เมตร พ้ืนท่ีไม่ โครงการต่าง ๆ ของ จอดรถ และจัดกิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วน- น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน- ต่าง ๆ ขององค์การบริหาร -

จังหวัดชัยภูมิ มีความ สถานท่ีด าเนินงาน กองช่าง จังหวัดชัยภูมิ และได้ใช้ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ิม

สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ีอาคารโดมอเนก- ประสิทธิภาพในการท างาน

ย่ิงข้ึน (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ .ชัยภูมิ) ประสงค์ได้สะดวก 2. เพ่ือความสะดวก และ

2. เพ่ือรองรับประชาชน พิกัด N = 15.8040300000000 และปลอดภัย คล่องตัวในการติดต่อราชการ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ       E = 102.0145822222222 ของประชาชน และหน่วยงาน

ท่ีมาติดต่อประสานงาน ราชการอ่ืน ๆ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

โครงการต่าง ๆ กับองค์การ - 3. มีสถานท่ีจอดเคร่ือง

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จักรกล ท าให้ทรัพย์สิน

เป็นการอ านวยความสะดวก ของทางราชการมีสภาพ

ด้านสถานท่ีจอดรถ ใช้งานได้ดี

3. เพ่ือใช้รองรับบริเวณ

จอดเคร่ืองจักรกลท่ีมีไม่เพียงพอ 

สามารถป้องกันทรัพย์สิน

ของทางราชการให้มีสภาพ

ใช้งานได้อยู่เสมอ

รวม 15 โครงการ - - 4,495,600 6,589,000 13,173,500 600,000 - - - -
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รวมท้ังส้ิน 24,858,100



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การส่งเสริมการอนุรักษ์ 

และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

   7. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

     7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการใช้ 1.ส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนผู้สนใจ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ประชาชนเกิด กองส่งเสริม

พลังงานทดแทน จังหวัด เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ใน จ านวน 300 คน มีความรู้และสามารถ การพัฒนาเรียนรู้ คุณภาพชีวิต

ชัยภูมิ เร่ืองพลังงานทดแทน  - ลักษณะการด าเนินงาน น าไปใช้ในการประหยัด เร่ืองพลังงานทดแทน

2. ส่งเสริมให้ประชาชน 1.อบรมให้ความรู้เร่ืองพลังงาน พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนมีส่วนร่วม

ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ 80 ในการอนุรักษ์

พลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พลังงาน

3. ส่งเสริมให้ประชาชน ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 3.ประชาชนใช้

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สูงสุด พลังงานอย่างรู้

 ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 2. ศึกษาดูงานเก่ียวกับพลังงาน คุณค่าประหยัดและมี

สูงสุด ทดแทน ประสิทธิภาพสูงสุด 

เกิดการเรียนรู้อย่าง 

ย่ังยืน

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - -
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งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รวมท้ังส้ิน 5,000,000

ผ.02



 
 

ผ.02/1 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

     1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา

         1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกระจายการบริการ กอสรางศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 1,562,000 1,562,000 1,562,000 1,562,000  - รอยละ 80 ของเด็กเล็ก เด็กเล็กไดรับการ อบต.ทุงพระ

บานทุงพระ หมูที่ 2 ต.ทุงพระ การพัฒนาเด็กเล็กไปสู บานทุงพระ หมูที่ 2  ไดรับการบริการ เตรยีมความพรอมทาง อ.คอนสาร

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ชุมชนอยางทั่วถึง จํานวน 1 หลัง การศึกษาในระดับ

พิกัดจุด N = 16.649869418046593 ปฐมศึกษาอยางมี

E = 101.8445346713583 คุณภาพ

2 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค เพื่อกอสรางลานกีฬา ลานกีฬาเอนกประสงคพื้นที่ 2,760,000 - - - - ลานกีฬาเอนกประสงค ประชาชนไดใชลานกีฬา ทต.เกษตรสมบูรณ

ชุมชนคุมเจาแมหัวนาย เอนกประสงคชุมชน ไมนอยกวา 4,830.00 1 แหง เอนกประสงคชุมชนคุม อ.เกษตรสมบุณณ

คุมเจาแมหัวนาย ตารางเมตร เจาแมหัวนาย เพ่ือออก

3 กอสรางลานกีฬาพรอมติดตั้ง 1. เพื่อสงเสริมให สนามกีฬาโรงเรยีนซับใหญ 300,000 300,000 300,000 300,000  - นักเรียนไดออกกําลังกาย ทําใหเด็ก และเยาวชน อบต.ทากูบ

เสาไฟฟาสองสวาง ลานกีฬา นักเรียนและเยาวชน วิทยาคม เพิ่มขึ้น รอยละ 90 มีสุขภาพ รางกายสมบูรณ อ.ซับใหญ

โรงเรียนซับใหญวิทยาคม เห็นความสําคัญของ แข็งแรง

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

2. เพื่อใหนักเรียนและเยาวชน 

มีสนามกีฬาไวออกกําลังกาย

รวม 3 โครงการ - - 4,622,000 1,862,000 1,862,000 1,862,000 - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 10,208,000



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสรางความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสูความมั่งคั่งและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสรางความ 1. เพื่อใหการเฝาตรวจ ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน 40,000,000      -  -  -  - 1. ประชาชนมีความ 1. สามารถจับกุมผูกระทํา กองชาง

ปลอดภัยสูสังคมที่ พื้นที่ที่ลอแหลมตอการเกิด วงจรปด (CCTV) พึงพอใจในการ ความผิด ไดมากขึ้นและทํา

สงบสุข ตํารวจภูธร อาชญากรรมของเจาหนา ในเขตพื้นที่สถานตํารวจ ปองกันภัย ไมนอย ใหปญหาอาชญากรรม

จังหวัดชัยภูมิ ที่ตํารวจกระทําไดอยาง จํานวน 26 แหง กวารอยละ 80 ตาง ๆ ในพื้นที่ลดลง

ตอเนื่องและครอบคลุมทุก (ตามรายละเอียดประมาณการ 2. อาคารและ 2. ทําใหผูที่คิดหรือตระ

พื้นที่ตลอดเวลา คาใชจายแนบทายโครงการฯ) สถานที่ของทาง เตรียม กระทําความผิด

2. เพื่อใหการสืบสวนจับกุม ราชการมีความ เกรงกลัวและลดจํานวน

ผูกระทําผิดในพื้นที่ไดผล ปลอดภัยไมนอย ลงเม่ือมีการปองกัน

มากขึ้น กวารอยละ 80 อาชญากรรมโดยการ

3. เพื่อใหอาคารสถานที่ของ ติดตั้งกลองโทรทัศน

ทางราชการ ของเอกชน วงจรปดมากขึ้น

และสถานที่ชุมชนตาง ๆ 3. ปญหาคดีอาชญากรรม

มีความปลอดภัยจากการ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ลด
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การสรางความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสูความมั่งคั่งและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

กออาชญากรรมรปูแบบ ลงและเบาบางลง ทําให

ตาง ๆ ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

เพ่ิมขึ้น

4. ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการปฏบัติ

หนาที่ปองกันอาชญากรรม

เพ่ิมมากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 40,000,000 - - - - - - -

1 120,000,000     
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รวมทั้งสิ้น 40,000,000



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งโคมไฟ เพื่อใหประชาชนไดรับ ติดตั้งโคมไฟสอง 500,000 - -  -  - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับความ อบต.กะฮาด

สองสวางถนนสายบานคาย - ความสะดวกปลอดภัย สวางระยะทาง 9,610.00 ม. มีการคมนาคมไดสะดวก สะดวกปลอดภัยใน อ.เนินสงา

ละหาน การเดินทางสัญจร รายละเอียดตามปริมาณงาน ในเวลากลางคนื, รอยละ การเดินทางสัญจรไปมา

ไปมาและมีความ และแบบแปลนที่กําหนด ความพึงพอใจของ และมีความปลอดภัยในชีวิต

ปลอดภัยในชีวิตและ พิกัด N =15.678611 ประชาชนในการสัญจร และทรัพยสินในเวลากลางคืน

ทรัพยสินในเวลา E =102.0007907 เวลากลางคืน,จํานวน

กลางคนื N = 15.591696 E = 102.017000 ประชาชนผูใชสัญจร

ในเวลากลางคนื

รวม 1 โครงการ - - 500,000 - - - - - - -
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งบประมาณ

      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

        องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รวมทั้งสิ้น 500,000



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

    3.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวน - 27,000,000  - - - รอยละ 80 ของนัก 1. มีภูมิทัศนและสภาพ กองชาง

และสงเสริมการทองเท่ียว สภาพแวดลอมภายในสวน สาธารณะหนองปลาเฒา ทองเที่ยวและประชาชน แวดลอมภายในสวน อบจ.ชัยภูมิ

บริเวณสวนสาธารณะ สาธารณะหนองปลาเฒาให พื้นท่ี 186-3-88 ไรโดยประมาณ ที่ไดรับความพึงพอใจ สาธารณะหนองปลาเฒา

หนองปลาเฒา อําเภอ- เกิดความสวยงาม รมรื่น รายละเอียดดังนี้ ในการใชบริการภายในสวน ที่สวยงาม รวมรื่น

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตลอดทั้งป 1. งานปรับปรุงภูมิทัศน สาธารณะหนองปลาเฒา 2. มีสถานท่ีพักผอน

2. เพ่ือใหมีสถานที่พักผอนใจ 2. งานสวนตนไม TREE PARK หยอนใจใหนักทองเท่ียว

ใหนักทองเท่ียวและบุคคลทั่วไป LED และบุคคลทั่วไปได

ไดผอนคลาย 3. งานประติมากรรมแทงหิน ผอนคลาย อีกทั้งเปน

4. งานประติมากรรมดอกเห็ด แหลงทองเที่ยวแหงใหม

เรืองแสง ของจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

    3.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการทองเท่ียว

         3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพ่ือเปนการสรางรายได 5. งานประติมากรรมพานบายศรี 3. ประชาชนในพื้นท่ี

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีใกล 6. งานปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง ใกลเคียงมีรายไดเพ่ิมขึ้น

เคียง เสาไฟ โซลารเซลล ประติมากรรม

ดอกกระเจียว

7. งานถนนทางจักรยาน คสล.

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัด

N : 15.802231111111

E : 102.0102144444444

รวม 1 โครงการ - - - 27,000,000 - - - - - -

3-6/2

รวมทั้งสิ้น 27,000,000



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

     3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว

         3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อพัฒนาเปนแหลง พัฒนาสรางหองน้ํา 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000  - มีนักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น มีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น อบต.เกายาดี 

เขื่อนลําประทาว ต.เกายาดี ทองเที่ยวที่สวยงาม สถานที่จอดรถ รอยละ 50 ประชาชนมีรายไดเพ่ิม อ.แกงครอ

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ เปนมาตรฐาน ปรับปรุงถนนทางเขา ขึ้นจากการจําหนายสิน

ปรับปรุงรานจําหนายสินคา คาและการบริการ

ศูนยบริการบริการนักทองเที่ยว

2 สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อพัฒนาเปนแหลง แหลงทองเท่ียวไดโนเสาร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - สถานที่ทองเท่ียว นักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น และ อบต.ทากูบ

ไดโนเสาร บานหนองใหญ หมูที่ 7 ทองเที่ยวประจําตําบล บานหนองใหญ หมูที่ 7 ไดรับการพัฒนา และประชาชน มีรายไดจาก อ.ซับใหญ

เพิ่มขึ้นรอยละ 70 การทองเท่ียวมากขึ้น

3 กอสรางอาคารบริการนัก เพื่อใชเปนสถานที่ อาคาร 2 ชั้น  จํานวน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - กิจกรรมไดดําเนินการ ประชาชนไดจําหนวยสินคา อบต.ทากูบ

ทองเที่ยว ปฏิบัติงาน และให 1 หลัง (ตามแบบแปลน รอยละ 100 OTOP ของชุมชน แลสราง อ.ซับใหญ

บริการประชาชน อบต.ซับใหญกําหนด) รายไดเพ่ิมขึ้น

ในการนําสินคา OTOP (บานซับใหญพัฒนา หมูที่ 10)

มาวางจําหนาย

รวม 3 โครงการ - - 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 - - - -
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รวมทั้งสิ้น 128,000,000



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     4. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคดัแยกขยะ เพื่อใชเปนสถานที่ องคกรปกครองสวน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000  - รอยละ 80 ขององคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบจ.ชัยภูมิ

พรอมเตาเผาขยะ กําจัดขยะสําหรับ ทองถิ่นในเขตอําเภอ ปกครองสวนทองถิ่นใน ในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ

องคกรปกครองสวน เกษตรสมบูรณ จํานวน เขตอําเภอเกษตรสมบูรณ สามารถแยกและกําจัด

ทองถิ่นในเขตอําเภอ 13 แหง ไดรบัประโยชนจาก ขยะได โดยไมมีผลกกระทบ

เกษตรสมบูรณ สถานีจากโรงคัดแยก กับสิ่งแวดลอม

ขยะนี้

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจาก รถเก็บขยะอันตราย แบบ Rol of - 5,900,000   -  - 1. มีรถบรรทุกขยะ สามารถเก็บรวบรวมขยะ กองชาง

รถบรรทุกแบบ Roll of ชุมชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ Truck ชนิดมีขอเกี่ยว ยกภาชนะ อันตราย ในสภาพที่ดี อันตรายจากชุมชน ได

Truck เพ่ือเก็บขนขยะอันตราย ในเขตจังหวัดชัยภูมิ และ ขึ้น-ลง วางและเทขยะทิ้งได ใช พรอมใชงาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด-

จากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ไมมีขยะตกคาง สงผลใหการ รถยนตชนิดรถ 10 ลอ เครื่องยนต 2. มีการจัดเก็บขยะ ชัยภูมิไมมีขยะอันตราย

องคการบริหารสวนจังหวัด จัดการขยะอันตรายจาก ดีเซล มีกําลังมาไมนอยกวา อันตราย จากชุมชน ตกคาง ทําใหชุมชนนาอยู

ชัยภูมิ ชุมชนมีประสิทธิภาพมาก 260 แรงมา ตอนหนาเปนหัวเกง จังหวัดชัยภูมิ ไมมีแหลงเพาะพันธุโรค

ยิ่งข้ึน มีประตูเปด-ปด 2 บาน พรอมที่ รอยละ 80 และสารพิษ ตกคางท่ีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     4. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

          4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ล็อคมีที่นั่งปฏิบัติงานไดไมนอยกวา จากขยะอันตราย

3 ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตัวรถ

และอุปกรณเปนของใหมไมเคยใช

งานมากอน ตัวรถยนตบรรทุกจะตอง

เปนรุนใหมลาสุดและเปนผลิตภัณฑ

ที่ผลิตประกอบสําเร็จรูปภายในประเทศ

รวม 2 โครงการ - - 9,000,000 14,900,000 9,000,000 9,000,000 - - - -

4-6/2

รวมทั้งสิ้น 41,900,000



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

   4. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

     4.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ"ธนาคารน้ําใตดิน  - เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ธนาคารน้ําใตดินโรงเรียนในสังกัด  -  - 37,000,000  - มีพื้นที่ตนแบบการ  มีการนําหลักปรัชญา กองชาง

(Groundwater Bank) พอเพียงพัฒนาโรงเรียนในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เรยีนรูอยางนอย เศรษฐกิจพอเพียงไป

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ตนแบบในพื้นที่ จํานวน 26 แหง โรงเรียนละ 1 แหง พัฒนาโรงเรียน ใน

พอเพียงดวยศาสตรพระราชา" ใหมีบริหารจัดการน้ําเพียงพอ ประกอบดวย สังกัดองคการบริหาร

ประจําป 2563 ระดับคุณภาพชีวิต และสราง ระบบปด โดยการขุดบอ เสนผา สวนจังหวัดชัยภูมิ

องคการบริหารสวนจังหวัด รายไดใหกับประชาชน ศูนยกลาง  80 × 80 เซนติเมตร ใหมีการบริหารจัดการนํ้า

ชัยภูมิ  - เพื่อพัฒนาระดับโรงเรยีนใน ลึก 1.20 เมตร รองระบายน้ําไรทอ เพื่อยกระดับคุณภาพ

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กวาง 50 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ชีวิตและสรางรายไดให

ชัยภูมิพื้นที่เปาหมาย เปนศูนย จํานวน 5 บอ กับประชาชน

เรียนรู โรงเรยีนตนแบบจัดการน้ํา ระบบเปด โดยการกอสรางบอ  พัฒนายกระดับ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร โรงเรียนในสังกัดองคการ

(ธนาคารน้ําใตดิน) 'ความลึกของบอ 7 เมตร จํานวน 3 บอ บริหารสวนจังหวัด

เปนแบบอยางและขยายผลการพัฒนาสูพ้ืนที่อื่นๆ ชัยภูมิ

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
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สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

   4. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

     4.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่เปาหมายเปน

ศูนยเรียนรู โรงเรียน

ตนแบบการบริหาร

จัดการน้ํา ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(ธนาคารน้ําใตดิน) เปน

แบบอยางและขยายผล

การพัฒนาสูพื้นที่อื่นๆ

รวม 1 โครงการ - - - - 37,000,000 - - - - -
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รวมทั้งสิ้น 37,000,000



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชน ขนาดความกวาง 6.00 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000  - รอยละ 60 ของ การขนสงสินคาเกษตร อบต.นายางกลัก

เสริมเหล็ก สายบานน้ําลาด สัญจรไปมากดวยความ เมตร หนา 0.15 เมตร ผูใชถนนพึงพอใจ และการสัญจรไดรับ อ.เทพสถิต

ต.นายางกลัก  เชื่อมบาน สะดวกรวดเร็ว ความยาว6,000.00 ความสะดวกมากขึ้น

เทพนา ต.บานไร อ.เทพสถิต 2. ประชาชนสามารถ เมตร ไหลทางขางละ 

จ.ชัยภมูิ ขนสงสินคาเกษตรได 1.00 เมตร

สะดวกมากขึ้น พิกัดจุดเริ่มตน N1738963 E764937

พิกัดจุดส้ินสุด N1739440 E760981

2 ซอมแซมทางแอสฟลทติก เพ่ือใหมีถนนที่ไดมาตร ซอมแซมทางแอสฟลทติก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีการคมนาคม อบต.ทุงพระ

คอนกรีต หมูที่ 1 บานหวยแกว ฐานใชสัญจรไดสะดวก คอนกรีต หมูที่ 1 หวยแกว ประขาขนมีถนนใข สะดวกและมีความ อ.คอนสาร

ต.ทุงพระ - หมูที่ 4 บานหวย รวดเร็วมีความปลอดภยั ต.ทุงพระ - หมูที่ 4 บานหวยแลง ปลอดภยั

แลง ต.ทุงนาเลา อ.คอนสาร ในชีวิตและทรัพยสิน ต.ทุงนาเลา (โดยวิธี Pavement

จ.ชัยภมูิ  In-Place Recycling) ระยะ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ตลอดสาย 5.00 กิโลเมตร กวาง 8.00 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.64673407444152 , E 101.81352852044994

พิกัดจุดส้ินสุด N 16.62067058609, E 101.90218335369

3 กอสรางถนน คสล. สายบาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถ กอสรางถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก 3,200,000 - -  - - จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานเจียง

โนนระเวียง หมูที่ 4 ต.บานเจียง ขนถายสินคาทางการ หมูที่ 4 บานโนนระเวียง ระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

เชื่อมบานโนนผักหวาน หมูที่ 7 เกษตรไดสะดวก และการ ต.บานเจียงเชื่อมบานโนนผักหวาน การเดินทาง

ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล คมนาคมระหวางตําบล หมูที่ 7 ต.แหลมทอง ขนาดกวาง

จ.ชัยภมูิ บานเจียงและตําบลแหลม 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 

ทองสะดวกยิ่งขึ้น หนา 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 1.6014010611851106 , E 101.39415422133548

พิกัดจุดส้ินสุด N 16.012437426345702 , E 101.4860761856972
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

4 กอสรางถนนลาดยาง(จากโรงเรียน เพ่ือขจัดมลพิษจากฝุน กอสรางถนนลาดยาง 10,000,000 5,000,000 5,000,000 6,990,000  - ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ประชาชนไดใชถนนที่ดีและ อบต.โคกมั่งงอย

หนองหวาหนองหญาขาว) ละอองที่กอใหเกิดปญหา จากโรงเรียนหนองหวา- อ.คอนสวรรคและผู มีมาตรฐานในการเดินทาง อ.คอนสวรรค

ต.ชองสามหมอ อ.คอนสวรรค สุขภาพอนามัยของ ปากทางถนน 2054 สัญจร ใกลเคียงไดรับ สัญจรไปและขนสงพืชผล

จ.ชัยภมูิ ประชาชนและประชาชน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ความสะดวกในการ ทางการเกษตรที่สะดวก

ไดใชทางสัญจรดวยความ ยาว 5,000.00 เมตร สัญจรไปมาและขนสง รวดเร็ว

สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร สินคาทางการเกษตร

พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ N 15.52189893,E 119.88608344 ไมนอยกวารอยละ 80

พิกัดจุดสินสุดโครงการ N 15.51629781,E 119.95717154

5 กอสรางถนนลาดยาง สายเชื่อม เพ่ือใหประชาชนมีถนน ระยะทาง 10.00 กิโลเมตร 9,500,000      9,500,000       9,500,000     9,500,000        - จํานวนถนนที่เพ่ิมขึ้น ประชาชนไดรับความ ทต.โคกสะอาด

ตอระหวางบานกระจวน หมูที่ 4 ใชในการคมนาคมขนสง กวาง 6.00 เมตร ประชาขนมีความพึง สะดวกในการสัญจร อ.หนองบัวระเหว

ต.โคกสะอาด ถึง บานทาบอน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 4.00 เมตร พอใจ รอยละ 80 ไป-มา

หมูที่ 8 ต.โสกปลาดุก มากยิ่งขึ้น

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

6 กอสรางถนน คสล. สายแผน เพื่อใหประชาชนใน กอสรางถนน คสล. 8,000,000 8,000,000 -  - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนในทั้งสอง ทต.ลุมลําชี

ดินทอง หมูที่ 13 ตําบล ทั้งสองตําบลและพื้นที่ ชวงที่ 1 กวาง 6.00 เมตร ไดสัญจรถนน คสล.ที่ได ตําบลและพื้นที่ใกลเคียง อ.บานเขวา

ลุมลําชี ถึงบานโนนหมาวอ ใกลเคียงไดรับความ หนา 0.15 เมตร ยาว มาตรฐานมีความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ

ตําบลบานเขวา เขตเทศบาล สะดวกในการสัญจรไป- 3,860.00 เมตร ในการขนถายสนิคา สัญจรไป-มา พรอมกับ

ตําบลทุงทอง อ.บานเขวา มาพรอมกับการขนถาย ชวงที่ 2 กวาง 6.00 เมตร ทางการเกษตรสะดวก การขนถายผลผลิตทาง

จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร และมีความปลอดภัยใน การเกษตรได สะดวก

ได สะดวกและมีความ ยาว 1,320.00 เมตร ชีวิตและทรัพยสิน และมีความปลอดภยัใน

ปลอดภัยในชีวิตและ พิกัดจุดเริ่มตน N 15.6761100 ,E 101.9272 ชีวิตและทรัพยสิน

ทรัพยสิน N 15.7095464,E 101.9100
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

7 กอสรางถนนลาดยาง/คสล. เพ่ือใหราษฎรสัญจร กอสรางถนนลาดยาง/คสล. 7,000,000      7,000,000       7,000,000     7,000,000        - ประชาชนรอยละ ราษฎรไดรับความ อบต.ทาใหญ

และซอมแซมระหวางตําบล ไป-มาไดสะดวก และซอมแซมระหวางตําบล 90 ไดรับความสะดวก สะดวก ในการสัญจร อ.หนองบัวแดง

 สาย  บานโนนศรีทอง หมูที่ 5 , ภายในตําบล ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการเดินทางสัญจร ไป-มา ภายในตําบล

บานภนูกเขียน  หมูที่ 7 ยาว 7,000.00 เมตร และระหวางตําบล

 ต.ทาใหญ ถึง บานโคกกรวด พิกัด   

หมูที่ 5  ต.วังชมภู จุดเริ่มตน  0779301 , 1776547

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ จุดสิ้นสุด  0777890 ,  1778394

8 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพ่ือแกไขปญหาการ ขนาดผิวจราจร กวาง 6,961,000  - -  - - ประชาชนรอยละ มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.บานเพชร

ดอนชะแง หมูที่ 11 ต.บานเพชร จราจรและปรับปรุงถนน 6.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร 90 ไดรับความสะดวก การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

เชื่อมคุมเสิงสาง ต. โคกเพชร ใหมีมาตรฐาน หนา 0.15 เมตร เสริมดิน ในการเดินทางสัญจร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

พัฒนา อ.บําเหนร็จณรงค ไหลทางขางละ 1.00 เมตร

จ.ชัยภมูิ ลูกรังไหลทาง กวาง 0.50 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

หรือตามสภาพพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 13,500.00 ตารางเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.442703 E=101.659541

จุดสิ้นสดุ N=15.442204 E=101.660656

9 กอสรางถนน คสล. บานขี้เหล็ก ประชาชนมีความสะดวก กวาง 6.00 เมตร 3,120,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก อบต.รอบเมือง

ใหญ หมูที่ 2 ตําบลรอบเมือง ในการคมนาคมและขนสง ยาว 1,000.00 เมตร สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

(สายคุมหนองเสมียนวัดคลองลี)่ ผลผลิตทางการเกษตรออก หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

เชื่อมตอบานคลองลี่ เขต สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยาง

รวดเร็วรอยละ 80
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

10 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8.00 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.หนองไผ

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย มีความสะดวกปลอดภยั ยาว 5,290.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

บานซาํมูลนาก หมูที่ 3 หนา 0.05 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

ต.หนองไผ เชื่อม ต.หลุบคา หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ 42,320.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.14130309 E 102.286385

จุดสิ้นสดุ N 16.16441381  E 102.2490004

จุดสิ้นสดุ N 16.16441381  E 102.2490005
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกในการ กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,283,000 - - -  - ประชาชนไดรับความ ประชาชนตําบลโนนกอก อบต.โนนกอก

จากบานโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 สัญจรไปมาของประชาชน 1,670.00 เมตร หนา สะดวกในการสัญจร และตําบลบานบัวไดใช อ.เกษตรสมบูรณ

ตําบลโนนกอก-บานหามแห ตําบลดนนกอกและ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไปมา 100% ถนนในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ตําบลบานบัว ตําบลบานบัว คอนกรีตไมนอยกวา สะดวก

อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภมูิ 6,680.00 ตารางเมตร

12 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

สายบานเขาดินวนา-บานโนน สะดวก 8.00 เมตร ไหลทาง ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

สะอาด(ต.ซับใหญ) - บาน 1.00 เมตร สะดวก มีความ

หนองนกเขียน (ต.ตะโกทอง) ยาว 24,000.00 เมตร พึงพอใจ

 - บานโปงเกต (ต.ทากูบ)
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13 กอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง 10,000,000 2,764,000 -  - - ประชาชนรอยละ 70 ประชาชนไดรับความ อบต.รังงาม

บานหวยยาง หมูที่  9 สะดวกในการสัญจรไปมา ขนาดกวาง  6.00  เมตร มีการคมนาคมไดสะดวก สะดวกในการสัญจรไปมา อ.เนินสงา

ต.รังงาม  อ.เนินสงา  ยาว 3,191.00 เมตร และปลอดภัย มีถนนไวสัญจรติดตอกัน

เชื่อมบานหนองไผลอม หนา  0.04  เมตร สะดวกและปลอดภัย

ต.หนองบัวใหญ  อ,จัตุรัส คาพิกัด GPS 

 E = 15.301358 

 N =101.564614

 E = 15.305821 

N=101.552588
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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14 โครงการซอมสรางถนนลาด เพ่ือใหประชาชนไดรับ ถนนลาดยางกวาง 5.00 เมตร 10,000,000  -  -  -  - 1.รอยละความพึงพอใจ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.บานแทน

ยางสายบานวังหิน ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 5,000.00 เมตร ของประชาชนที่ใชใน ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

ต.บานเตา เชื่อมบานโนนสาทร หนา 0.15 เมตร การสัญจร ในการสัญจร 

ต.บานแทน อ.บานแทน พิกัด 2.จํานวนประชาชน

จ.ชัยภมูิ 16.34789 , 102.3664 ผูใชสัญจร

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ือแกไขปญหาความ กวาง  5.00  เมตร 2,328,800  -  -  -  - รอยละหรือจํานวน ราษฎรมีความสะดวก อบต.กุดยม

เสริมเหล็ก  (จากปาขาวสาร) เดือดรอนของประชาชนใน ยาว  930.00  เมตร ครัวเรือนที่มีการคมนาคมปลอดภัยในการคมนาคม อ.ภูเขียว

บานเรือ  หมูที่  2  ต.กุดยม การขนสงผลผลิตสินคา หนา  0.15  เมตร

 ถึงบานนกเขาทอง  ต.โอโล ทางการเกษตร

2.เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนที่

ใชเสนทางในการสัญจรไปมา
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16 กอสรางถนนลาดยางเคปซลี         เพ่ือสัญจรไป มา กวาง 6.00 เมตร ยาว 3.00 กม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - รอยละ 80 ประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก

บานโนนทอง ม.11  ต.บานกอก และขนสงพืชผลการเกษตร หนา 4 ซม./ปริมาณพื้นที่ไม ของประชาชนเดิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

 - บานตลาด ต.กุดน้ําใส สะดวกขึ้น นอยกวา 18,000.00 ตร.ม. ทางสะดวก รอยละ 80 และมีความปลอดภัย

(เริ่มตน N = 15.582489 E = 101.827099 ประชาชนพึงพอใจ

สิ้นสุด N = 15.604980 E= 101.837816) 

17 กอสรางถนนลาดยาง บานบุง เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดความกวาง 8.00 เมตร 8,520,000 8,520,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.โปงนก

เวียน หมูที่ 4 ต.โปงนก เชื่อม สัญจรไปมาระหวาง  ความยาว 8,000.00 เมตร ประชาชนไดรับ สะดวกในการสัญจร อ.เทพสถิต

บานหวยหินฝน หมูที่ 10 ตําบล และขนสินคา พิกัดจุดเริ่มตน N1738963 E778308 ความสะดวกในการ

ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต เกษตร พิกัดจุดสิ้นสุด N1738298 E777745 สัญจร

จ.ชัยภมูิ
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18 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 ประชาชนมีถนนใชใน ถนน คสล. กวาง 5.00 6,524,200 - -  - - รอยละ 60 ของ ประชาชนไดรับความ ทต.หวยยาง

บานคลองเตย ต.หวยยาง - การคมนาคมไดสะดวก เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ประขาขนผูใชถนนมี สะดวกสบายในการ อ.คอนสาร

หมูที่ 12 บานดูลาย ต.หนอง รวดเร็ว หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ ความพึงพอใจ สัญจรไปมา

โพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา

จ.ชัยภมูิ 12,500.00 ตารางเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 1825954 , E 47Q811999

พิกัดจุดส้ินสุด N 1825348 , E 47Q809657

19 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน เพื่อพัฒนาระบบการ กอสรางถนนลาดยาง สาย 6,000,000  -  -  - จํานวนการกอสราง ระบบการคมนาคมใน อบต.วังทอง

ซับใหญ หมูที่ 13 ต.วังทอง คมนาคมในทองถ่ิน การ บานซบัใหญ หมูที่ 13 ถนนและปรับปรุง ทองถิ่น การเดินทาง อ.ภักดีชุมพล

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ ถึง เดินทางสัญจรขนสงสินคา ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล ถนน สัญจรขนสงสินคาหรือ

หนวยอนุรักษพันธุสัตวปาซับลัง หรือผลิตผลการเกษตรให จ.ชัยภมูิ ถึง หนวยอนุรักษ ผลิตผลทางการเกษตร

กา บานวังเชื่อม หมูที่ 7 มีความสะดวกปลอดภัย พันธุสัตวปาซับลังกา บาน มีความสะดวกปลอดภยัมากขึ้น

ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี วังเชื่อม หมูที่ 7 ต.กุดตาเพชร
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อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี ขนาด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 

2,000.00 เมตร 

หนา 4.00 เซนติเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 15.756556259670411 , E 101.3820037700045

พิกัดจุดส้ินสุด N 15.739503589989484 , E 101.38702168387967

20 กอสรางถนนลาดยางผิวปู เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง 8,000,000  -  -  -  - ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ประชาชนทั้ง 2 ตําบล อบต.โคกมั่งงอย

Asphaltic Concrete ระหวางตําบลไดรับ ผิวจราจร กวาง 6.00 อ.คอนสวรรคและผู ไดรับความสะดวกใน อ.คอนสวรรค

สายทาง อบจ.2012 ความสะดวกในการ เมตร ยาว 1,770.00 เมตร สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง การสัญจรไปมาระหวาง

บานยางหวาย หมูที่ 1 สัญจรไปมาเกษตรกร ไหลทางกวางขางละ ไดรับความสะดวก ตําบล

ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค - ไดรับความสะดวกใน 1,000.00 เมตร ในการสัญจรไปมาและขนสง

บานจอก (เขตเทศบาลตําบล การขนผลผลิตทางการเกษตรหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวม สินคาทางการเกษตร

คอนสวรรค) อ.คอนสวรรค จ.ชัยภมูิ ทั้งหมดไมนอยกวา ไมนอยกวารอยละ 80 

5-9/13



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

14,160.00 ตารางเมตร

UTM N 15.871873333333

E 102.293130000000

N 15.928692222222

E 102.285784444444

21 กอสรางถนนบดอัด สายเชื่อมตอ เพ่ือใหมีถนนใชในการ กวาง 6.00 เมตร 1,890,000      - -  - - รอย 80 ของ การสัญจรสะดวกปลอดภัย ทต.หวยแย

ระหวาง บานหวยแย ต.หวยแย สัญจรไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 4,200.00 เมตร ประชาชนไดรับ ประชาชนมีความ อ.หนองบัวระเหว

อ.หนองบัวระเหว ถึงบานหนอง ลดตนทุนในการขนสินคา ประโยชน เปนอยูดีขึ้น

ออ ต.ชีบน อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ เกษตร ความเปนอยูดีขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

22 กอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ิมจํานวนถนน กวาง 6.00 เมตร 3,578,000  -  -  -  - ประชาชนรอยละ 80 ได ประชาชนไดรับความ อบต.ภูแลนคา

บานแกงยาว หมูที่ 2 ต.ภูแลนคา เพื่อการคมนาคมสะดวก ยาว 1,000.00 เมตร สัญจรถนนลาดยางที่ได สะดวกในการสัญจร อ.บานเขวา

ถึงบานหวยตะแคง ต.โคกสูง ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร มาตรฐานมีความสะดวก

อ.เมือง จ.ชัยภมูิ ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร และมีความปลอดภัย

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,000 

ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน

ทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-30345

พิกัดจุดดําเนินการ

N 15.906422

E 101.833533

N 15.908044

E 101.846899
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

23 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการสัญจรไป-มา กอสรางถนนลาดยาง 4,000,000      4,000,000       4,000,000      -  - จํานวนพาหนะที่ การสัญจรไป-มา อบต.ถ้ําวัวแดง

แบบ CapeSeal เชื่อมระหวาง ระหวางตําบลเปนไป แบบ Cape Seal สัญจรไป-มา ระหวางตําบลเปนไป อ.หนองบัวแดง

ตําบล สาย  บานหวยคลองนา โดยสะดวก รวดเร็ว เชื่อมระหวางตําบล บนถนนเสนนี้ โดยสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 9 ต.ถ้ําวัวแดง–บานโนนคูณ และปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพ่ิมมากขึ้น และปลอดภัย

หมูที่ 8 ต.บานเจียง อ.ภักดีชุมพล ยาว  4,000.00 เมตร  

จ.ชัยภมูิ พิกัด  เริ่มตน  

N:16.0709147672584

E:101.5187709342393

สิ้นสุด 

N:16.0705507520792 

E:101.5066962849047

5-9/16



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

24 กอสรางถนน คสล.สาย เพ่ือแกไขปญหาการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 7,198,000 - -  - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเพชร

เสิงสาง บานปากจาบ หมูที่ 9 จราจรและปรับปรุงถนน 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ พัฒนา

ต.โคกเพชรพัฒนา เช่ือมบานดอน ใหมีมาตรฐาน หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไมนอยกวา สะดวกและรวดเร็วขึ้น อ.บําเหน็จณรงค

ขะแง ต. โคกเพชรพัฒนา 15,000.00 ตารางเมตร 

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ

0.50 เมตร ทั้งสองขาง

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.4377422 E=101.6145577

จุดสิ้นสดุ N=15.4437199 E=101.6358533
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

25 กอสรางถนน คสล.บานโนนคูณ ประชาชนมีความสะดวก กวาง 6.00 เมตร  ยาว 7,849,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก อบต.ลาดใหญ

หมูที่ 1 ตําบลลาดใหญ (สาย ในการคมนาคมและขนสง 2,000.00 เมตร  หนา สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

ขางโรงเรียนบานโนนคูณ-บาน ผลผลิตทางการเกษตร 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตร

หวยบงใต) เชื่อมตอบานหวยบง ออกสูตลาดได พืชผลทางการเกษตร สูตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ใต ตําบลหวยบง อ.เมืองชัยภูมิ อยางรวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว 

จ.ชัยภมูิ 169 ครัวเรือน

26 ปรับปรุงซอมสรางผิวจราจร เพ่ือเปนการซอมแซม ขนาดกวาง 8.00 เมตร 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.หนองขาม

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ปรับปรุงถนนที่ชํารุด ยาว 1,600.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

(Pavement in - placerecycling) เสียหายมากใหถนน หนา 0.04 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

สาย อบจ.2032 บานหนองคัน - มีสภาพดีไดมาตรฐาน หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

บานโคกกุง (ชวงบานโนนงิ้ว 12,800.00 ตารางเมตร

หมูที 1 ต. หนองขาม  อ.แกงครอ- ตามแบบ อบจ.กําหนด

บานโคกกุง หมูที่ 1  ต.โคกกุง 

 อ.แกงครอ)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

พิกัดจุดเริ่มตน  N 16.150507 

E 102.164923 

จุดสิ้นสดุ N 16.164631 

 E 102.163946

27 ซอมสรางผวิจราจรแอสฟลทติก 1. เพ่ือใหประชาชนได กวาง 8.00 เมตร 4,200,000 - -  - - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหการสัญจร อบต.หนองขา

คอนกรีต โดยวธิ ีPavemenrt ใชสัญจรไปมาระหวาง ยาว 3,600.00 เมตร ประชาชนที่ใชถนนใน ระหวางตําบลสะดวกขึ้น อ.เกษตรสมบูรณ

In Place Recycling ตําบลไดสะดวกขคขึ้น การคมนาคมมีความ 2. ประชาชนสามารถขน

บานหนองขา หมูที่ 1 ตําบล 2. เพ่ือใหประชาชนได  พึงพอใจ ยายผลผลิตทางการเกษตรได

หนองขา - บานหามแห หมูที่ 8 ขนยายผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตําบลบานบัว อ.เกษตรสมบูรณ เกษตรไดสะดวกรวดเร็วขึ้น 3. มีถนนที่ไดมาตรฐานทําให

จ.ชัยภมูิ 3. เพ่ือปองกันและลด การเกิดอุบัติทางถนน

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดนอยลง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

28 กอสรางถนนลาดยางจาก เพื่อใหประชาชนมีถนน ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 7,500,000 6,000,000  -  -  - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

บานวงขื่อ ต.ซับใหญ - สําหรับใชในการคมนาคม 8.00 เมตร ไหลทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

บานซบัสายออ ต.ทากูบ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 4,500.00 เมตร รอยละ 70 คมนาคม

29 กอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนมีถนนไว กอสรางถนนลาดยาง 4,800,000 - -  - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนมีถนนไวสัญจร อบต.รังงาม

บานโกรกตาแปน หมูที่ 2  สัญจรติดตอกันสะดวก ขนาดกวาง  6.00  เมตร มีการคมนาคมไดสะดวก ติดตอกันสะดวกและ อ.เนินสงา

ต.รังงาม เชื่อมบานสระสี่เหลี่ยม และปลอดภัย ยาว  1,200.00 เมตร และปลอดภัย ปลอดภัย

ต.บานกอก  อ,จัตุรัส  หนา  0.04  เมตร

คาพิกัด GPS 

 E = 0815410  N =1714549 

 E = 0813930  N=1714484
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 8.00 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - 1.รอยละความพึงพอใจ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.บานเตา

เสริมเหล็กเสนบานวังหิน หมูที่ 4 ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 7,000.00 เมตร ของประชาชนที่ใชใน ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

ต.บานเตา อ.บานแทน เชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม การสัญจร ในการสัญจร 

บานหนองคู หมูที่ 1 นอยกวา 56,000.00 ตร.ม. 2.จํานวนประชาชน

ต.หนองคู อ.บานแทน จ.ชัยภมูิ พิกัด ผูใชสัญจร

16.347401 , 102.363934

31 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง  5.00  เมตร 4,620,000  -  -  -  - 1.รอยละของระยะทาง 1.ทําใหประชาชนสัญจร อบต.หนองตูม

กรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหวาง ประชาชนสัญจร ไป-มา ยาว  1,373.00  เมตร  ของถนนที่ไดมาตรฐาน ไป-มาสะดวก อ.ภูเขียว

หนองตูมกับตําบลบานหัน   ไดสะดวก หนา  0.15  เมตร 2.รอยละของประชาชน 2.ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ

พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ  N 16.328442096295774  เดินทางสะดวก

E  102.004309345928779  3.รอยละของอุบัติเหตุ

จุดสิ้นสดุโครงการ  N  16.321766390547268 ที่ลดลง

 E  102.033

5-9/21
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     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

32 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก เพื่อสัญจรไป มา และขนสง กวาง 6.00 ม. ยาว 2.80 กม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - รอยละ 80 ของประชาชนประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก

คอนเกรีตบานสระสี่เหลี่ยม พืชผลการเกษตรสะดวกขึ้น หนา 4 ซม./ปริมาณพื้นที่ไม เดินทางสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

ม.14 ต.บานกอก - นอยกวา 16,800.00 ตร.ม.     รอยละ 80 ประชาชน และมีความปลอดภัย

บานหนองพง ต.หนองบัวโคก  (เริ่มตน N = 15.482298 E= 101.898868 พึงพอใจ

 สิ้นสุดN = 15.477016 E = 101.879012  ) 

33 เสริมผิวทางแอสฟลทติก เพ่ือใหมีถนนที่ได เสริมผิวทางแอสฟลทติก 3,180,000 - -  - - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีการ อบต.ดงกลาง

 คอนกรีต หมูที่ 1 แยก มาตรฐานใชสัญจรได คอนกรีต ประชาชนมีถนนใข คมนาคมที่สะดวก อ.คอนสาร

อบต.ดงกลาง ต.ดงกลาง - สะดวกรวดเร็ว มีความ ชวงกม. 0+000 ถึง กม.1+940 และมีความปลอดภัย

บานโนนสะอาด หมูที่ 3 ปลอดภัยในชีวิตและ ผิวทางกวาง 5.00 เมตร

ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ ทรัพยสิน ยาว 1.940 เมตร หรือมี

จ.ขอนแกน พื้นผิวจราจรไมนอยกวา

9,700.00 ตารางเมตร
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
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ไหลทางตามสภาพพื้นที่

พิกัดจุดเริ่มตน N 13.323843 , E 102.003193 

พิกัดจุดส้ินสุด N 16.332892 , E 102.003193

34 กอสรางถนนลาดยาง Asphaltic เพ่ือแกไขปญหาดานการ กอสรางถนนลาดยาง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  - รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความสะดวกอบต.เจาทอง

Concrete บานราษฎรพัฒนา คมนาคม  Asphaltic Concrete ประชาชนมีถนนใข สบายในการสัญจร อ.ภักดีชุมพล

หมูที่ 10 ต.เจาทอง-บานซบัไทร กวาง 6.00 เมตร ไหลทาง

ทอง หมูที่ 8 ต.แหลมทอง ขางละ 0.50 เมตร ยาว

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 5,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 15.913887339366925 , E 101.41995231364079

พิกัดจุดส้ินสุด N 15.945608647850197 , E 101.4283903142074
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

35 กอสราง ถนน คสล. หมูที่ 5 เพ่ือความสะดวกใน ระยะทาง 2,500.00 เมตร 3,406,500 - -  - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับความ ทต.หนองบัวระเหว

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข การสัญจรไป-มา และ กวาง 5.00 เมตร กอสรางมีมาตรฐาน สะดวกในการสัญจร อ.หนองบัวระเหว

2170 ถึงบานดอนตะโก สะดวกในการขนพืช เพื่อความสะดวก ขนสงพืชผลผลิตทาง

ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว ผลผลิตทางการเกษตร ในการเดินทาง การเกษตร

จ.ชัยภมูิ

36 กอสรางถนนลาดยางแอส เพิ่มจํานวนถนน ขนาดผวิจราจร กวาง 10,000,000 10,000,000 5,237,000  -  - ประชาชนรอยละ 80 มีถนนเพ่ือการคมนาคม อบต.โนนแดง

ฟสทติกคอนกรีตสายบาน เพ่ือการคมนาคมสะดวก 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 ไดสญัจรถนนลาดยาง ปลอดภัย อ.บานเขวา

โนนแดง หมูที่ 2 ตําบล ปลอดภัย  เมตร หนา 0.04 เมตร แอสฟลทติกคอนกรีต

โนนแดง ถึง บานหลุบโพธิ์ ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานมีความ

ตําบลตลาดแรง สะดวกและมีความปลอดภัย

อําเภอบานเขวา จ.ชัยภมูิ
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37 ซอมแซมถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีถนน ซอมแซมถนนลาดยางเชื่อม 3,500,000       -  -  -  - รอยละ 30 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.กุดชุมแสง

เชื่อมระหวางตําบล (บางชวง) ลาดยางใชเพ่ือความ ระหวางตําบลขนาดกวาง ประชาชนทั้งสอง สะดวกสบายในการ อ.หนองบัวแดง

สาย บานนาทุงใหญ หมูที่ 2 สะดวกสบายในการ 6.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร ตําบลไดเดินทาง สัญจรไป-มา ไดรวดเร็ว 

ต.กุดชุมแสง–บานหนองไฮใต สัญจรไป-มาไดรวดเร็ว พิกัด  เริ่มตน  สะดวกและ ปลอดภัย ลดปญหา

หมูที่ 8 ต.หนองบัวแดง และปลอดภัย N :16.0300075808732 ปลอดภัย

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ E :101.82697400458706  

สิ้นสุด 

N : 16.055390715421332 

E : 101.8246378004551
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38 ซอมสรางถนนแอสฟลติก เพ่ือแกไขปญหาการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,360,000 - -  - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเพชร

คอนกรีตบานโคกคึม หมูที่ 3 จราจรและปรับปรุงถนน 4,600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ พัฒนา

ถึงบานโคกเพชร หมูที่ 1 ใหมีมาตรฐาน พิกัดจุดเริ่มตน N=15.5088244 E=101.5687866 สะดวกและรวดเร็วขึ้น อ.บําเหน็จณรงค

ต.โคกเพชรพัฒนา(เสนปะโค- จุดสิ้นสดุ N=15.4715200 E=101.5691288

โคกรัง) เชื่อมบานเกาะไทรงาม

ต.เกาะมะนาว  อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ

39 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมถนนลาดยาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนมีความสะดวก อบต.หนองไผ

แอสฟลทติก (สายบานกุดละลม- ในการคมนาคมและขนสง ระยะทาง 18.00 กิโลเมตร ในการคมนาคมและ ในการคมนาคมและ อ.เมืองชัยภูมิ

บานหนองแหน) บานกุดละลม ผลผลิตทางการเกษตรออก ขนสงพืชผลทาง ขนสงพืชผลทางการ

ตําบลหนองนาแซง เชื่อมตอ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว การเกษตร สูตลาด เกษตรออกสูตลาดได

 บานหนองแหน ตําบลหนองใผ ไดอยางรวดเร็ว อยางรวดเร็ว 

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ
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40 กอสรางถนนลาดยางจาก เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8.00 เมตร 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต. นาหนองทุม

บานโคกลาม หมูที่ 8 มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 1,280.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

 ต. นาหนองทุม หนา 0.05 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

เชื่อมบานหนองแวง หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

หมูที่ 4  ต. โคกกุง 10,240.00 ตารางเมตร

ตามแบบอบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.0819136256 E 102.1579062938 

จุดสิ้นสดุ N 16.0930959777   E 102.1588557958

41 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพ่ือใหประชาชนมีถนน กวาง 6.00 เมตร 2,000,000 - -  - - รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.บานเปา 

โนนสังข หมูที่ 5 ตําบลบานเปา- สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 4,000.00 เมตร หรือ ประชาชนที่ใชถนนใน สะดวก รวดเร็ว และ อ.เกษตรสมบูรณ

บานวังมวง หมูที่ 5 ตําบลหนอง ไดอยางสะดวก รวดเร็ว พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา การคมนาคมมีความ ปลอดภัยในการคมนาคม

โพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ และปลอดภัย 24,000.00 ตารางเมตร พึงพอใจ

จ.ชัยภมูิ
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42 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการคมนาคม ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 10,000,000 10,000,000  -  -  - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

จากบานทากูบ ตําบลทากูบ สะดวก 8.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

อําเภอซับใหญถึงบานทาชาง ไหลทาง 1.00 เมตร รอยละ 70

ตําบลโสกปลาดุก อําเภอ ยาว 6,900.00 เมตร

หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ

43 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลาดยางผิวปู 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000  - ประชาชนรอยละ 80  -ประชาชนไดรับความ อบต.กะฮาด

ผิวปู Asphaltic Concrete ความสะดวกในการเดินทาง  Asphaltic Concrete มีการคมนาคมไดสะดวก, สะดวกในการสัญจรไปมา, อ.เนินสงา

บานกะฮาด ม.6  ต.กะฮาด ถึง สัญจร ขนาดกวาง  6.00 ม. รอยละความพึงพอใจ ทําใหลดอุบัติเหต,ุทําให

บานโนนจาน  ต.ละหาน  - เพื่อใหถนนถนนไดมาตรฐาน ยาว 8,475  ม. ไหลทางขางละ 1.00 ม.  ของประชาชนใน สะดวกในการขนสงพืชผล

 - เพ่ือปองกันน้ําทวมขังถนนหรือมีปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา การสัญจร,จํานวน ทางการเกษตรลดปญหา

 - เพ่ือปองกันฝุนละออง 67,800 ตร.ม. ประชาชนผูใชสัญจร ฝุนละออง
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รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่กําหนด 

 พิกัด N =15.6249037 

 E = 102.0098421

N=15.6396900

E = 101.9418287

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 6.00 เมตร 3,500,000 3,500,000  -  -  - 1.รอยละความพึงพอใจ ประชาชนทั้ง 2 อปท. ทต.บานเตา

เสริมเหล็กเสนบานดอนดู หมูที่ 5 ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 5,300.00 เมตร ของประชาชนที่ใชใน ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

ต.บานเตา อ.บานแทน เชื่อมตอ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม การสัญจร ในการสัญจร 

กับบานอางทอง ต.บานดอกน นอยกวา 31,800.00 ตร.ม. 2.จํานวนประชาชน

อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ พิกัด ผูใชสัญจร

16.344689 , 102.355551
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     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง  5,000.00 เมตร  2,577,000  -  -  -  - รอยละ100ประชาชน ประชาชนไดรับความ ทต.ธาตุทอง

เสริมเหล็ก  (สายบานธาตุทอง ความสะดวกสบายใน ยาว  1,000.00  เมตร    มีถนนสัญจรไปมาที่ดี สะดวกสบายในการคมนาคมอ.ภูเขียว

 - บานตาดรินทอง)  การคมนาคมและการขน พิกัดจุดเริ่มตนที่  48q0198205  และการขนถายผลผลิต

ถายผลผลิตทางการเกษตร utm  1792874  ทางการเกษตร

ประชาชนทั้งตําบลและตําบลจุดสิ้นสดุโครงการ  48q0189793

ใกลเคียงไดประโยชน utm1792916

46 กอสรางถนนลาดยางเคปซลี         เพ่ือสัญจรไป มา และขนสง กวาง 9.00 เมตร ยาว  8.80 กม.  7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  - รอยละ 80 ของประชาชนประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก

บานโนนทอง ม.17 (ต.บานกอก) พืชผลการเกษตรสะดวกขึ้น  หนา 4 ซม./ปริมาณพื้นที่ไม เดินทางสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

 - ทาชาง (ต.กุดน้ําใส) นอยกวา 79,200.00 ตร.ม. รอยละ 80 ประชาชน และมีความปลอดภัย

 (เริ่มตน N = 15.613912 E = 101.835037 พึงพอใจ

สิ้นสุด N = 15.629878 E= 101.762232) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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47 กอสรางถนน คสล สายบาน เพ่ือใหเกษตรสามารถขน กอสรางถนน คสล. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 5,201,500  - จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานเจียง

นาเจริญ หมูที่ 11 ต.บานเจียง ถายสินคาทางการเกษตร  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ ถึง บาน ไดสะดวก และการ ยาว 9,030.00 เมตร หนา การเดินทาง

บอทอง หมูที่ 4 ต.ถ้ําวัวแดง คมนาคมระหวางตําบล 0.15 เมตร

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ บานเจียงและตําบลถ้ําวัว พิกัดจุดเริ่มตน N 16.068195 , E 101.470438

แดง อําเภอหรองบัวแดง พิกัดจุดสิ้นสุด N 16.122219 , E 101.466041

สะดวกยิ่งขึ้น

48 กอสรางถนนลาดยาง สายเชื่อม เพ่ือใหการคมนาคมและ กวาง 6.00 เมตร 2,892,500      2,892,500       2,892,500     2,892,500  - รอย 80 ของ การสัญจรสะดวก อบต.โสกปลาดุก

ตอระหวาง บานทาชาง ขนสงผลผลิตทางการ ยาว 4,980.00 เมตร ประชาชนไดรับ ปลอดภยั , ประชาชน อ.หนองบัวระเหว

 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว เกษตรไดสะดวก รวด ประโยชน มีความเปนอยูดีขึ้น

ถึงต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ เร็วขึ้น
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49 กอสรางถนน คสล. จากบาน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กอสรางถนน คสล. ขนาด 7,248,000  -  -  -  - จํานวน 1,000 ครัว ประชาชนภายในเขต ทต.ทุงทอง

กุดไขนุน ต.บานเขวา ถึง บาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,800.00 เรือนไดสัญจรถนน พ้ืนที่ และหมูบานใกลเคียง อ.บานเขวา

โปงเกตุ ตําบลชีลอง อําเภอเมือง เมตร หนา 0.15 เมตร คสล.ที่ไดมาตรฐาน สัญจรไป-มาสะดวก

จ.ชัยภมูิ พิกัด มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการสญัจร

N 15.729079 มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

E 101.92811

297466785

50 กอสรางถนนคสล. เชื่อม เพื่อใหประชาชนมี กอสรางถนน คสล. เชื่อม 6,000,000      6,000,000       6,000,000     4,525,000        - ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ อบต.วังชมภู

ระหวางตําบล ถนนสัญจรไปมา ระหวางตําบลขนาดกวาง สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมา อ.หนองบัวแดง

สาย บานทรัพยเจริญ  หมูที่ 3 ไดสะดวกและ 5.00 เมตร ยาว 8,500.00 เมตร ไดอยางสะดวก สะดวกและลด

ตําบลวังชมภู – บานโนนศรีทอง ปลอดภัย หรือมีพื้นที่กอสราง รอยละ 60 ขึ้นไป อุบัติเหตุ

หมูที่ 5 ตําบลทาใหญ ไมนอยกวา 42,500.00 

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ตารางเมตร
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พิกัดจุดเริ่มตน  

ละติจุด : 16.118989 ลองติจุด : 101.551155

 พิกัดจุดส้ินสุด 

ละติจุด : 16.090063 ลองติจุด :101.585144

51 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือแกไขปญหาการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,100,000 8,100,000  -  -  - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.เกาะมะนาว

สายประโค-โคกรัง (ชวงตําบล จราจรและปรับปรุงถนน 6,000.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

เกาะมะนาว)  ใหมีมาตรฐาน พิกัดจุดเริ่มตน N=15.171509 E=101.6783041 สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จุดสิ้นสดุ N=15.1715389 E=101.777520
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52 กอสรางถนน คสล. บานนาเสียว ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 4,420,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก อบต..นาเสียว

หมูที่ 8 ตําบลนาเสียว (สายสาม ในการคมนาคมและขนสง 1,700.00 เมตร หนา สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

แยกนาเสียว-สามแยกซับมวง) ผลผลิตทางการเกษตรออก 0.04 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บานนาเสียว หมูที่ 8 ตําบล สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ตําบลนาเสียว เชื่อมตอบาน สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ซับมวง ตําบลโพนทอง

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ

53 กอสรางถนน คสล.จาก เพ่ือใหการคมนาคม ขนาดกวาง 4.00 เมตร 3,850,000  -  -  -  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.ชองสามหมอ

บานปาเสี้ยว  หมูที่ 6 มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 700 .00 เมตร สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

ต.ชองสามหมอ - บานหนองแหว หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

ต.หนองขาม อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ หรือพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 2,800.00

ตารางเมตร 

5-9/34



แบบ ผ. 02/1
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พิกัดจุดเริ่มตน N 16.1537746834375  E 102.22734038651

จุดสิ้นสดุ N 16.151932277350 E 102.221395346491

54 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชน, ซอมสรางถนนลาดยางผิวปู 3,655,000 - -  - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับ อบต.กะฮาด

ผิวปู Asphaltic Concrete ไดรับความสะดวก Asphaltic Concrete มีการคมนาคมไดสะดวก, ความสะดวกในการสัญจร อ.เนินสงา

บานกะฮาด หมูที่ 6 สาย 2180 ในการเดินทางสัญจรไปมา ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว  600.00 เมตร  รอยละความพึงพอใจของ ไปมา,ทําใหลดอุบัติเหต,ุ

 (บานคาย-ตาเนิน-ละหาน)  - เพื่อใหถนนถนนไดมาตรฐาน ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ประชาชนในการสัญจร, ทําใหสะดวกในการขนสง

ชวง กม. 6-กม.8  - เพ่ือปองกันน้ําทวมขังถนนหรือมีปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา จํานวนประชาชน พืชผลทางการเกษตร

 - เพ่ือปองกันฝุนละออง  4,800.00 ตารางเมตร รายละเอียด ผูใชสัญจร ลดปญหาฝุนละออง

ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 

 พิกัด  N =15.625995 

 E = 102.017253/

 N=15.619238

 E = 102.017725
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55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร  -  - 1,666,000  -  - รอยละจํานวนถนนที่ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.หนองคู

เสริมเหล็กเสนบานหนองดินดํา ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 800.00 เมตร เพ่ิมขึ้นและมีความ ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

หมูที่ 8 ต.หนองคู อ.บานแทน หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม สะดวกในการขนสง ในการสัญจร 

ถึงบานหนองพอก ต.หนองสังข นอยกวา 480.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ พิกัด

16.2713794056507 , 

102.3902634837340

56 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือสัญจรไป มา สะดวกขึ้น กวาง 6.00 ม. ยาว 3,400.00 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - รอยละ 80 ของประชาชนประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก

สายโนนสะอาด ม.8 ต.บานกอก หนา 5 ซม. /มีพื้นที่ไมนอยกวา เดินทางสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

 - หนองไผลอม ต.หนองบัวใหญ  20,400.00 ตารางเมตร  รอยละ 80 ประชาชน  และมีความปลอดภัย

(เริ่มตน N = 15.314624 E = 101.524616 พึงพอใจ

สิ้นสุด N = 15.521601 E= 101.905354) 
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57 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อแกไขปญหา ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 500,000 500,000 500,000 500,000  - จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.เจาทอง

ลูกรัง บานปาคา หมูที่ 12 ดานการคมนาคม ลูกรัง ระยะทาง 3,000.00 ระหวางตําบลเพ่ิมข้ึน ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

ต.เจาทอง ถึง บานนาระยะ เมตร หนา 0.05 เมตร การเดินทาง

หมูที่ 1 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล พิกัดจุดเริ่มตน N 15.510235 , E 101.235762

จ.ชัยภมูิ พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.495345 , E 101.224053

58 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง AC เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กอสรางถนนลาดยาง 10,000,000 4,220,000  -  -  - จํานวน 1,000 ครัว ประชาชนภายในเขต ทต.ทุงทอง

จากบานโนนโก หมูที่ 10 ขนาดกวาง 6.00/7.00 เมตร เรือนไดสัญจรถนน พ้ืนที่ และหมูบานใกลเคยีง อ.บานเขวา

 ทต.ทุงทอง ถึง บานกุดหูลิง ผิวหนา 0.04 เมตร ลาดยาง ที่ไดมาตรฐาน สัญจรไป-มาสะดวก

ทต.ตลาดแรง อ.บานเขวา พื้นทาง 0.20 เมตร ไป-มา สะดวกปลอดภยั ปลอดภัยในการสัญจร

จ.ชัยภมูิ ยาว 3,000.00 เมตร มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น

พิกัด N 15.7388052  E 101.83049

70411091
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59 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี กอสรางถนน คสล. เชื่อม 5,000,000      3,546,000        -  -  - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีถนน อบต.หนองแวง

เชื่อมระหวางตําบล เสนทางสัญจรไป-มา ระหวางตําบล มาตรฐาน สัญจรไป-มา อ.หนองบัวแดง

สาย  บานหวยไผใต  หมูที่ 3 ไดสะดวกและ ขนาดกวาง 6.00 เมตร รอยละ 80 สะดวก

ต.หนองแวง – บานโนนคูณ รวดเร็วขึ้น ยาว 3,000.00 เมตร

หมูที่ 11 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง ไหลทางกวาง 0.50 เมตร

จ.ชัยภมูิ พิกัด

N :16.0577121439902

E :101.6890220814440

N :16.0331808317438

E :101.6876467787790
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60 ซอมสรางถนนลาดยางจาก เพื่อแกไขปญหาการ ซอมสรางถนนลาดยาง 5,775,000 5,775,000 -  - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.หัวทะเล

บานหนองดง  หมูที่ 7 ต.หัวทะเล จราจรและปรับปรุงถนน ขนาด กวาง 10.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ ใหมีมาตรฐาน ยาว 3,300.00 เมตร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบานหนองยายบุตร  หมูที่ 9 ตามแบบทางหลวงชนบท

ต. บานตาล อ.บําเหน็จณรงค พิกัดจุดเริ่มตน N=15.4069 E=101.7721

จ.ชัยภมูิ จุดสิ้นสุด N=15.4381 E=101.7963

61 กอสรางถนนลาดยางบานบุงคลา ประชาชนมีความสะดวก กวาง 6.00 เมตร 10,000,000 1,980,000 -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.บุงคลา

ตําบลบุงคลา (สายบานบุงคลา- ในการคมนาคมและขนสง ยาว 3,500.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

บานศรีษะกระบือ) ผลผลิตทางการเกษตรออก หนา 0.04 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บานบุงคลา ตําบลบุงคลา สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

เชื่อมตอ บานศรีษะกระบือ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ตําบลหนองไผ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

62 กอสรางถนนคสล.เชื่อม เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5.00 เมตร 5,500,000  -  -  -  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.หลุบคา

ระหวางตําบล สายแยกโสกหวา มีความสะดวกปลอดภยั ยาว 2,800.00 เมตร สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

โนนดินหิม ต.หลุบคา เชื่อม หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

บานสะเดาหวาน ต.บานแกง หรือพื้นที่ คสล.

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ ไมนอยกวา 14,000.00

ตารางเมตร ตามแบบ  

อบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.2189500000 E 102.287363888

จุดสิ้นสดุ N 16.2001432222 E 102.2955055555 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

63 โครงการตีเสนจราจรและ เพ่ือใหประชาชนไดรับ ตีเสนจราจร 500,000 - -  - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับความ อบต.เนินสงา

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ความสะดวกปลอดภัย และแบงผวิจราจร มีการคมนาคมไดสะดวก สะดวกปลอดภัยในการ อ.เนินสงา

ถนนสาย 2180 ในการเดินทางสัญจร รายละเอียดตามปริมาณงาน ในเวลากลางคนื, รอยละ เดินทางสัญจรไปมาและ

(บานคาย-ตาเนิน-ละหาน) ไปมาและมีความ และแบบแปลนที่กําหนด ความพึงพอใจของประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต

ปลอดภัยในชีวิตและ คาพิกัด  N =15.678641 ในการสัญจรเวลากลางคืน, และทรัพยสินในเวลา

ทรัพยสินในเวลา  E = 102.007876 จํานวนประชาชนผูใช กลางคนื

กลางคืน N=15.594838 สัญจรในเวลากลางคนื

E = 102.016971

64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 6.00 เมตร  -  -  - 3,500,000  - รอยละจํานวนถนนที่ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.หนองคู

เสริมเหล็กเสนบานโนนสะอาด ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นและมีความ ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

หมูที่ 4 ต.หนองคู เชื่อมตอกับ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม สะดวกในการขนสง ในการสัญจร 

บานดอนไกเถื่อน ต.บานดอน นอยกวา 2,430.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลิตทางการเกษตร

อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ พิกัด 16.2713794056507 , 102.390263483734
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

65 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง 6.00 เมตร   3,800,000  -  -  -  - รอยละ 80 ของการ ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานขาม

แอสฟลตติกคอนกรีตสาย คมนาคมภายในหมูบานและ ยาว   1,000.00  เมตร เกิดอุบัติ เหตุของ ไดรับความสะดวกรวดเร็ว อ.จัตุรัส

บานขามหนองสะแก ถึง เชื่อมตอระหวางตําบลบานขาม ประชาชนลดลงและ ในการสัญจรไปมา

บานเขาดิน หมูที่ 5  กับตําบลหัวทะเลใหไดรับ ขนผลผลิตทางการ 

ต.หัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค การพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น เกษตรรวดเร็วเพ่ิมขึ้น

2. เพ่ือแกไขปญหาถนนเสียหาย

ที่จะตองซอมแซมเปนประจําทุกป

ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

3. เพ่ือลดปญหามลพิษที่เกิด

จากฝุนละอองในการคมนาคม

4. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

66 กอสรางถนน คสล. ตอจากถนน เพ่ือใหเกษตรสามารถขนถายกอสรางถนน  คสล. ขนาด 6,612,000  -  -  -  - จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานเจียง

เสนเดิมสายไปวัดโนนศิลาทอง สินคาทางการเกษตร กวาง 6.00 เมตร ยาว ระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

หมูที่ 10 ต.บานเจียง ไดสะดวก และการคมนาคม 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การเดินทาง

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ ระหวางตําบลบานเจียง พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ N 16.024451,

และตําบลแหลมทอง E 101.468624 

จังหวัดชัยภมูิ พิกัดจุดสินสดุโครงการ N 16.032625,

E 101.453140

67 กอสรางถนนลาดยาง สายทาง เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 6.00 เมตร 3,578,000  -  -  -  - รอยละ 80 ประชาชนไดรับความ อบต.ภูแลนคา

บานโนนเหลี่ยม หมูที่ 7 ตําบล ยาว 1,000.00 เมตร ของประชาชนเดินทาง สะดวกในการสัญจร อ.บานเขวา

ภูแลนคา ถึงบานตาดพัฒนา หนา 0.04 เมตร สะดวกถนนไดมาตรฐาน

ตําบลตลาดแรง อ.บานเขวาจ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

68 กอสรางสะพานคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนมีสะพาน กอสรางสะพานคอนกรีต 5,600,000      5,600,000       5,600,000     5,600,000        - รอยละของประชากร ประชาชนไดรับความ อบต.คูเมือง

เสริมเหล็ก เชื่อมระหวาง ใชเพื่อความสะดวกในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ทั้งหมด สะดวก สบายในการ อ.หนองบัวแดง

บานโนนดู หมูที่ 4 ต.คูเมือง การสัญจรไป-มา และขน  เมตร ยาว 70.00 เมตร สัญจรไป-มาไดรวดเร็ว

อ.หนองบัวแดง  – ตําบล ผลผลิตทางการเกษตร พิกัด N : 1770753 E : 47P 792771 และปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

ภูแลนคา อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ ไดสะดวกและรวดเร็ว

69 ซอมสรางผวิทางแอสฟลติก เพื่อแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 7.00 เมตร 4,061,000 - -  - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเริงรมย

คอนกรีตสายโคกหินตั้ง จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 4,000.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

หมูที่ 6 ต. โคกเริงรมย ใหมีมาตรฐาน พื้นที่ดําเนินการรวม สะดวกและรวดเร็วขึ้น

อ. บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ 11,425.00 ตารางเมตร

ถึงบานชัยมงคล หมูที่ 17 พิกัดจุดเริ่มตน N=15.39803998 E=101.6177697

ต.หนองกราด อ.ดานขุนทด จุดสิ้นสุด N=15.36868410 E=101.6177193

จ.นครราชสีมา 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

70 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก  ซอมแซมถนนลาดยาง 5,000,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.โนนสําราญ

แอสฟลทติก (สายบานทาหวา- ในการคมนาคมและขนสง กวาง 6.00 เมตร ยาว สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

บานดอนขวาง) บานดอนขวาง ผลผลิตทางการเกษตรออก 9.00เมตร หนา 0.04 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ตําบลโนนสําราญ เชื่อมตอบาน สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ทาหวา ตําบลบานคาย อ.เมือง สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

71 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคม ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนน 3,500,000  -  -  -  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร ทต. หนองสังข

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 9 มีความสะดวกปลอดภัย overray ถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

บานโคกมวง ต.หนองสังข ถึง ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

หมูที่ 4 บานแกง ต.บานแกง กวาง 5.00  เมตร ยาว 150.00 เมตร 

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนลูกรัง

เปนถนนลาดยางแอสฟลทติก
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

คอนกรีตกวาง 8 .00 เมตร

ยาว 1,750.00  เมตร 

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.2185185481 E 102.3638963401

จุดสิ้นสดุ N 16.2210965610 E 102.3589827989

72 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง   6.00        เมตร 3,800,000  -  -  -  - รอยละ 80 ของการ ประชาชนทั้งสองตําบลไดรับอบต.บานขาม

แอสฟลต   ติกคอนกรีตสาย คมนาคมภายในหมูบานและ ยาว   1,000.00  เมตร เกิดอุบัติ เหตุของ ความสะดวกรวดเร็วในการ อ.จัตุรัส

บานใหมนาดี  หมูที่ 8 เชื่อมตอระหวางตําบลบานขามหนา  0.05    เมตร ประชาชนลดลงและ สัญจรไปมา

ต.บานขาม ถึง บานหนองพันกก กับตําบลหัวทะเลใหไดรับ ปริมาตร   300.00  ลูกบาศกเมตร ขนผลผลิตทางการ 

ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ การพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น เกษตรรวดเร็วเพ่ิมขึ้น

2. เพ่ือแกไขปญหาถนนเสียหาย

ที่จะตองซอมแซมเปนประจําทุกป

ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือลดปญหามลพิษที่เกิด

จากฝุนละอองในการคมนาคม

4. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล

73 กอสรางถนน คสล. สายบาน เพ่ือแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 5.00 เมตร 4,125,000 - -  - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเริงรมย

โคกสะอาด หมูที่ 8  จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 1,500.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

ต. โคกเริงรมย อ.บําเหน็จณรงค ใหมีมาตรฐาน หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จ.ชัยภูมิ ถึงบานมาบพวง หมูท่ี 9 คสล. ไมนอยกวา 7,500.00

ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ ตารางเมตร ลูกรังไหลทาง

จ.นครราชสีมา ทั้งสองขางกวางเฉลี่ยขางละ

0.50 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 ยาว 1,500.00  เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.3973 E=101.555

จุดสิ้นสดุ N=15.396 E=101.5416

74 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ถนนลาดยางกวาง 2,100,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.ซับสีทอง

แอสฟลทติก (สายบานหวยผัก ในการคมนาคมและขนสง 8.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

หนาม) บานหวยผักหนาม หมูที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตรออก  หนา 0.04  เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ตําบลซับสีทอง เชื่อมตอ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

บานนางทอง ตําบลทาหินโงม สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

75 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 6.00 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000  -  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.บานแกง

แอสฟลทติกคอนกรีตจาก มีความสะดวกปลอดภยั ยาว 2,400.00  เมตร สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

บานหวยหวานไพร หมูที่ 8 หนา 0.04 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

ต.บานแกง เช่ือมบานสระประทุม หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ 14,400.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.1783203953056

 E 102.286512851715 

จุดสิ้นสดุ N 16.141980120804

 E 102.286244630813
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

76 กอสรางถนนลาดยางผิว 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง   6.00   เมตร 3,800,000  -  -  -  - รอยละ 80 ของการ ประชาชนทั้งสองตําบลไดรับอบต.บานขาม

ทางแอสฟลตติกคอนกรีต คมนาคมภายในหมูบานและ หนา  0.05   เมตร เกิดอุบัติ เหตุของ ความสะดวกรวดเร็วในการ อ.จัตุรัส

สายหนาโรงเรียนโนนครอวิทยา เชื่อมตอระหวางตําบลบานขามปริมาตร   300.00  ลูกบาศกเมตร ประชาชนลดลงและ สัญจรไปมา

หมูที่ 11  ต.บานขาม ถึง  กับตําบลหัวทะเลใหไดรับ ขนผลผลิตทางการ 

เหมืองใหม ต.หนองโดน การพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น เกษตรรวดเร็วเพ่ิมขึ้น

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภมูิ 2. เพ่ือแกไขปญหาถนนเสียหาย

ที่จะตองซอมแซมเปนประจําทุกป

ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

3. เพ่ือลดปญหามลพิษที่เกิด

จากฝุนละอองในการคมนาคม

4. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

77 กอสราง ถนน คสล. เพ่ือแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 5.00 เมตร 4,125,000 - -  - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเริงรมย

สายบานโคกเริงรมย หมูที่ 1 จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 1,500.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

ต.โคกเริงรมย อ. บําเหน็จณรงค ใหมีมาตรฐาน หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จ.ชัยภมูิ ถึงบานวังสนวน หมูที่ 6 คสล. ไมนอยกวา 7,500.00 

ต.หนองกราด อ.ดานขุนทด ตารางเมตร ลูกรังไหลทาง

จ.นครราชสีมา ทั้งสองขางกวางเฉลี่ยขางละ

0.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.394523 E=101.595779

จุดสิ้นสดุ N=15.38031 E=101.595863
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

78 กอสรางถนนลาดยางบานใหม ประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนลาดยาง 8,000,000      8,000,000       6,000,000      - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.หวยตอน

สามพันตา ตําบลหวยตอน ในการคมนาคมและขนสง กวาง 6.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

(สายบานใหมสามพันตา - ผลผลิตทางการเกษตรออก ยาว 4.00  เมตร  คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บานนาอินทรแตง) สูตลาดไดอยางรวดเร็ว หนา  0.02  เมตร พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

บานใหมสามพันตา หมูที่ 11 สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ตําบลหวยตอน เชื่อมตอ

บานนาอินทรแตง ตําบล

ภูแลนคา อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

79 กอสรางถนน คสล.เชื่อมตอ เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 6.00 เมตร 5,000,000 2,000,000 1,000,000 500,000  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.โคกกุง

ระหวางตําบลโคกกุง - ตําบล มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 1,500.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

นาหนองทุม อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

(สายบานเซียม - บานโคกงาม) หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา

9,000.00 ตารางเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.09589492658  E 102.2049009293

จุดสิ้นสดุ N 16.08807471911 E 102.21434616449

80 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กวาง 6.00 เมตร 6,000,000  -  -  -  - รอยละของเสนทางคมนาคม1.ประชาคมที่ใชเสนทาง ทต.หนองบัวใหญ

บานหนองบัวใหญ หมูที่ 1 สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 1,200.00 เมตร ไดรับการพัฒนาใหได ไดรับความปลอดภยั อ.จัตุรัส

ต.หนองบัวใหญ - บานสาํโรงทุง ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน 2.ผลผลิตทางการเกษตร

หมูที่ 4 ต.บานกอก อ.จัตุรัส ปลอดภยั ถึงผูบริโภคไดรวดเร็ว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

81 ซอมสรางถนนลาดยางผิวปู เพื่อแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 6.00 เมตร 8,500,000 8,500,000 -  - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.บานชวน

แอสฟลติกคอนกรีต บานปะโค- จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 5,000.00 เมตร ไหลทาง จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

โคกรัง บานปะโค หมูที่ 3 ใหมีมาตรฐาน ขางละ 1.50 เมตร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ต.บานชวน อ. บําเหน็จณรงค พิกัดจุดเริ่มตน N=15.494705 E=101.686965

จ.ชัยภมูิ จุดสิ้นสุด N=15.497296 E=101.640855 

82 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมไหลถนนกวางขาง 4,999,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.บานเลา

แอสฟลทติก (สายบานโนนโพธิ์ ในการคมนาคมและขนสง ละ 1.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

ทอง - ถนนสายชอระกา ผลผลิตทางการเกษตรออก ยาว 1,821.00 กิโลเมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

หนองแวง) บานโพธิ์ทอง หมูท่ี 12 สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ตําบลบานเลา เชื่อมตอ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ตําบลนาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

83 กอสรางถนนลาดยางผิวปู เพ่ือใหประชาชนไดรับความ ชวงที่ 1 กวาง 6.00 ม. 5,353,500      5,353,500       5,353,500     5,353,500        - ประชาชนตําบลสมปอย ประชาชนไดรับความ อบต.สมปอย

แอสฟลทติกคอนกรีตจาก สะดวกและปลอดภยัในการ ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม. และตําบลหนองบัวบาน สะดวกและปลอดภัยใน อ.จัตุรัส

บานโนนมวง หมูที่ 2 ใชเสนทางสัญจรไปมา ชวงที่ 2 กวาง 6.00 ม. ไดรับประโยชน การสัญจรไปมา

ต.สมปอย ถึงบานโคกโตงโตน ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม. จากโครงการฯ

ต.หนองบัวบาน จ.ชัยภมูิ ชวงที่ 3 กวาง 6.00 ม.

ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม.

ชวงที่ 4 กวาง 6.00 ม.

ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม.

พิกัด P0805249 N 1737633 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

84 กอสรางถนน คสล. บานโนน ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 4.00 เมตร 8,960,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.หนองนาแซง

สมบูรณ หมูที่ 4 ตําบลหนองนา ในการคมนาคมและขนสง ยาว 4,000.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

แซง เชื่อมตอบานหัวนา ตําบล ผลผลิตทางการเกษตรออก หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บุงคลา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

 (สายบานโนนสมบูรณ - บานหัวนา) สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

85 กอสรางถนนลาดยางผิวปูแอส - เพ่ือใหประชาชนไดรับความ ชวงที่ 1 กวาง 8 ม. 3,680,000      3,680,000       3,680,000     3,680,000        - ประชาชนตําบลสมปอย ประชาชนไดรับความสะดวกอบต.สมปอย

ฟลทติกคอนกรีตจาก สะดวกและปลอดภัยในการ ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม. และตําบลโสกปลาดุก และปลอดภัยในการสัญจร อ.จัตุรัส

บานหนองมวง หมูที่ 4 ใชเสนทางสัญจรไปมา ชวงที่ 2 กวาง 8 ม. ไดรับประโยชน ไปมา

ต.สมปอย ถึง ต.โสกปลาดุก ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม. จากโครงการฯ

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ ชวงที่ 3 กวาง 8 ม.

ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม.
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ชวงที่ 4 กวาง 8 ม.

ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม.

พิกัด P0802105 N1737328 

86 กอสรางถนน คสล.สายสระไข ประชาชนมีความสะดวก  ถนนกวาง 4.00 เมตร 5,956,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.กุดตุม

น้ํา ต.กุดตุม  เชื่อมตอบาน ในการคมนาคมและขนสง ยาว 2,670.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

หนองไผ ต.หนองไผ อ.เมือง ผลผลิตทางการเกษตร เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ (สายสระไขน้ํา - ออกสูตลาดไดอยาง พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

บานหนองไผ) รวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

87 กอสรางถนนลาดยางผิวปูแอส - เพ่ือใหประชาชนไดรับความ ถนนลาดยางผิวปูแอสฟลทติก  - 5,000,000  -  -  - ประชาชนตําบลสมปอย ประชาชนไดรับความสะดวกอบต.สมปอย

ฟลทติกคอนกรีตจากบานซาด สะดวกและปลอดภัยในการ คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร และตําบลหนองบัวระเหวและปลอดภัยในการสญัจร อ.จัตุรัส

หมูที่ 6 - บานปากคายชองแมว ใชเสนทางสัญจรไปมา ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดรับประโยชน ไปมา

หมูที่ 2 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ จากโครงการฯ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

88 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนลาดยาง 3,000,000 - -  - - ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนมีความสะดวกใน ทต.โคกสูง

บานโสกตลับ หมูที่ 2 ต.โคกสูง - ในการคมนาคมและขนสง กวาง 4.00 เมตร ยาว ในการคมนาคมและ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

บานขี้เหล็กใหญ หมูที่ 2 ต.รอบ ผลผลิตทางการเกษตร 890.00 เมตร หนา 0.04 ขนสงพืชผลทางการ พืชผลทางการเกษตรออกสู

เมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว เมตร เกษตรสูตลาดไดรวดเร็ว ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

89 กอสรางถนน คสล. บาน ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 5.00 เมตร 9,600,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.หวยบง

มวงเงาะ หมูที่ 4 ต.หวยบง ในการคมนาคมและขนสง ยาว 3,500.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

เชื่อมตอ ต.โพนทอง ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยาง พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

(สายบานมวงเงาะ-อางเก็บน้ํา รวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

กิ่วคอมาฯ) 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

90 ซอมสรางผวิจราจรถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมถนนลาดยาง 3,000,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.บานคาย

แอสฟลทติก (สายบานวังกาน ในการคมนาคมและขนสง กวาง 6.00 เมตร ยาว สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

เหลือง) บานวังกานเหลือง หมูที่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร 1,000.00 เมตร หนา คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ต.บานคาย เชื่อมตอบานหางเรยีง ออกสูตลาดไดอยาง 0.04 เมตร พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ รวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

91 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมไหลถนน กวาง 3,000,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.ทาหินโงม

แอสฟลทติก (สายทาหินโงม- ในการคมนาคมและขนสง ขางละ 1.00 เมตร ยาว สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

ซับสีทอง) บานทาหินโงม ผลผลิตทางการเกษตร 1,000.00 เมตร หนา คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ต.ทาหินโงม เชื่อมตอบาน ออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว 0.04 เมตร พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ซับสีทอง ต.ซับสีทอง อ.เมือง สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

92 กอสรางถนน คสล. บานโนนมวง ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 5.00 เมตร 8,000,000 3,120,000 -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.โพนทอง

หมูที่ 7 ต.โพนทอง (สายบาน ในการคมนาคมและขนสง ยาว 4,000.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

โนนมวง - เขต ต.บุงคลา) ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยาง พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

รวดเร็ว ไดเร็วขึ้นรอยละ80

93 กอสรางถนน คสล. บานโนน ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 4.00 เมตร 3,960,000 - -  - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก ทต.ชีลอง

หวานไพร หมูที่ 4 ต.ชีลอง ในการคมนาคมและขนสง ยาว 1,800.00 เมตร สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

 เชื่อมตอ บานปกคงคา พืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ ไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

จ.ชัยภมูิ (สายบานโนนหวานไพร - ไดเร็วขึ้นรอยละ 25

บานปกคงคา)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

94 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,991,000 - - -  - ราษฎร บานไทรงามบานถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทางชย.ถ 1-0021 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 17.00 กม. หนองแดงนอย และราษฎรไดรับ

บานไทรงาม-บานหนอง สินคาและผลผลิตทา ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.คอนสวรรค ความสะดวกในการ

แดงนอย อ.คอนสวรรค งการเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

 จ.ชัยภูมิ เมตร ยาว 2,425.00 เมตร ไหลทางกวาง ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,400.00ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร 

พิกัด   เร่ิมตนซาย N 15.9225899999999 E 102.2037500000000 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N15.9225055555555 E 102.2037999999999

สิ้นสุดซาย N 15.9282933333333 E 102.2241700000000

สิ้นสุดขวา N 15.9282022222222 E 102.2241522222222
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

95 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 9,304,000 - - -  - ราษฎร บานนาโจด ถนนมีสภาพดีข้ีน อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0081 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 10.577 กม. บานหนองปลาปง และราษฎรไดรับ

บานนาโจด-บานหนอง การขนสงสินคาและ ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.คอนสวรรค ความสะดวกในการ

ปลาปง ผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

 อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ เมตรยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

พื้นที่รวมไมนอยกวา 18,000.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พิกัด เริ่มตนซาย N 15.9944066666666 E 102.3589500000000 สินคาทางการเกษตร 

เริ่มตนขวา N15.9944377777777 E 102.3590011111111 ไมนอยกวา รอยละ 80

สิ้นสุดซาย N 16.0142677777777  E 102.3454899999999

สิ้นสุดขวา N 16.0143400000000 E 102.3455355555555
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

96 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 7,717,000 - - -  - ราษฎร บานวังกานเหลือง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0022 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 9.90 กม. บานโนนนอย อ.เมือง และราษฎรไดรับ

บานวังกานเหลือง- สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

บานโนนนอย อ.เมือง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

(ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

 (ชวง3) กวาง 6.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

 หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 14,400.00 ตารางเมตร 

พิกัด   เร่ิมตนซาย N 15.6970711111111  E 102.0019988888888

เริ่มตนขวา N15.6971277777777 E102.0020466666666 

สิ้นสุดซาย N15.680665555555 E101.9609522222222

สิ้นสุดขวา N 15.680726666666  E101.9609488888888
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

97 ปรับปรุงถนนลาดยาง  เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,996,000 - - -  - ราษฎรบานแทนบานวังหิน ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0028 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 5.69 กม. อ.บานแทน และราษฎรไดรับ

บานแทน-บานวังหิน สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING ชวง1) ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร ไหลทาง สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (ชวง2) สินคาทางการเกษตร การเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,085.00 เมตร  ไมนอยกวา รอยละ 80

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,870.00 ตารางเมตร

พิกัด เริ่มตนซาย N16.3807066666666  E102.3622366666666

เริ่มตนขวา N16.3806822222222  E102.3621511111111

สิ้นสุดซาย N16.368840000000  E102.3795944444444

สิ้นสุดขวา N16.3688811111111  E102.3796077777777
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

98 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,998,000 - - -  - ราษฎรบานโคกสะอาด ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0048 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 6.074 กม.  บานหัวคูสระ อ.ภูเขียว และราษฎรไดรับ

บานโคกสะอาด-บานหัวคูสระ สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

เมตร ยาว 2,555.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

 หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 20,440.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N16.4881355555555 E102.1245099999999 

เริ่มตนขวา N16.4881955555555  E102.1245188888888

สิ้นสุดซาย N16.4865244444444  E102.1029188888888

สิ้นสุดขวา N16.4866044444444  E102.1028988888888

5-9/65



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

99 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,964,000 - - -  - ราษฎรบานหนองสองหอง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0053 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย  (60: 9,964,000) บานโนนขา อ.ภูเขียว และราษฎรไดรบั

บานหนองสองหอง - สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต (59: 12,760,000) และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

บานโนนขา อ.ภูเขียว การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง (58: 3,000,000) ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ (ระยะที่1) เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

พื้นที่รวมไมนอยกวา 20,100.00 ตารางเมตร สนิคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N16.4272511111111  E102.1598200000000   

เริ่มตนขวา N16.4272100000000  E102.1598788888888

สิ้นสุดซาย N16.4497622222222  E102.1701344444444

สิ้นสุดขวา N16.4497577777777  E102.1702000000000

5-9/66



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

100 ปรับปรุงถนนลาดยาง  เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,994,000 - - -  - ราษฎรบานโนนเหมา ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ1-0064 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 23.35 กม. บานหนองหอยปง และราษฎรไดรับ

บานโนนเหมา-บานหนอง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต(59: 8,000,000) อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

หอยปง อ.หนองบัวแดง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวงท่ี1) กวาง และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูม(ิระยะที่1)  6.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

(ชวงท่ี2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,740.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

 ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 สินคาทางการเกษตร 

 เมตรพื้นที่รวมไมนอยกวา 19,020.00 ตารางเมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

พิกัด เริ่มตนซาย N16.1421477777777  E101.5776544444444

เริ่มตนขวา N16.1421711111111  E101.5775611111111

สิ้นสุดซาย N16.1275455555555  E101.5604633333333

สิ้นสุดขวา N16.1275666666666  E101.5604299999999

5-9/67



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

101 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,988,000 - - -  - ราษฎรบานโนนเหมา ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0064 ในการสัญจร การขนสง  กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย   (60: 12,488,000) บานหนองหอยปง และราษฎรไดรับ

บานโนนเหมา-บานหนองหอยปง อสินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต (59: 8,000,000) อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

(ระยะที่2) การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวงท่ี1) กวาง และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

6.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

1.00 เมตรหนา 0.04 เมตร (ชวงท่ี2) กวาง 6.00 สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

เมตร ยาว 1,970.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สินคาทางการเกษตร 

 หนา 0.04 เมตรพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 19,040.00 ตารางเมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

พิกัด   เร่ิมตนซาย N16.1275455555555  E101.5604633333333

เริ่มตนขวา N16.1275666666666  E101.5604299999999

สิ้นสุดซาย N16.1128900000000  E101.5441855555555

สิ้นสุดขวา N16.1129133333333  E101.5441255555555

5-9/68



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

102 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 9,995,000 - - -  - ราษฎรบานหนองคอนไทย ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0041 ในการสัญจร การขนสง ระยะทางตลอดสาย 5.578 กม.  (60: 9,995,000) อ.ภูเขียว และราษฎรไดรับ

แยก ทล.201-บานหนอง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

คอนไทย อ.ภูเขียว การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ (ระยะที่1) เมตร ยาว 2,540.00 เมตร ไหลทางกวาง สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

 ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พื้นที่รวมไมนอยกวา 20,320.00 ตารางเมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

พิกัด เริ่มตนซาย N16.4403633333333 E102.1408022222222   

เริ่มตนขวา N16.4403022222222  E102.1407566666666

สิ้นสุดซาย N16.4342622222222  E102.1633622222222

สิ้นสุดขวา N16.434203333333  E102.1633533333333

5-9/69



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

103 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,998,000 - - -  - ราษฎรบานหนองชาติ ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0029 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย  (60: 9,998,000) บานโนนเขวา และราษฎรไดรับ

บานหนองชาต-ิบานโนนเขวา สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.คอนสวรรค ความสะดวกในการ

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

เมตร ยาว 3,230.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

 พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,380.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พิกัด สินคาทางการเกษตร 

เริ่มตนซาย N 15.9196033333333  E102.2934588888888 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N15.9195677777777 E102.2933966666666  

สิ้นสุดซาย N15.8950877777777  E102.3062111111111

สิ้นสุดขวา N15.895085555555  E102.3061433333333

5-9/70



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

104 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,998,000 - - -  - ราษฎรบานหนองบัวขาว ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0020 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 4.369 กม. บานโสกตลับ อ.เมือง และราษฎรไดรับ

บานหนองบัวขาว-บานโสก สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

ตลับ อ.เมือง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

 จ.ชัยภูมิ (ระยที1่) เมตร ยาว 3,158.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

พื้นที่รวมไมนอยกวา 18,948.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N15.7862122222222 E101.9594333333333  

เริ่มตนขวา N15.7862077777777  E101.9595055555555

สิ้นสุดซาย N15.8116777777777  E101.9690799999999

สิ้นสุดขวา N15.8116711111111  E101.9691200000000

5-9/71



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

105 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,436,000   - - -  - ราษฎรบานแดง บานสวาง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ1-0050 ในการสัญจร การขนสง  กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 6.436 กม. อ.ภูเขียว และราษฎรไดรับ

บานแดง-บานสวาง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

(ระยะที่1) ยาว 500.00 เมตร ไหลทาง กวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

หนา 0.04 เมตร (ชวง3) กวาง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร ไหลทางกวาง ไมนอยกวา รอยละ 80

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,000.00 ตารางเมตร

พิกัด เริ่มตนซาย N16.3706133333333  E102.1200666666666

เริ่มตนขวา N16.37066888888  E102.1200844444444

สิ้นสุดซาย N16.36330666666  E102.0968188888888

สิ้นสุดขวา N16.36336444444  E102.0967244444444

5-9/72



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

106 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,966,000   - - -  - ราษฎรบานหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0061 ในการสัญจร การขนสง  กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม. บานโหลน อ.หนองบัวแดง และราษฎรไดรับ

บานหนองบัวแดง-บานโหลน สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่1)  เมตร ยาว 2,435.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,480.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N16.0820066666666  E101.7890277777777

เริ่มตนขวา N16.0820577777777  E101.7890666666666

สิ้นสุดซาย N16.0976388888888  E101.7735399999999

สิ้นสุดขวา N16.0976433333333  E101.7736044444444

5-9/73



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

107 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,985,000   - - -  - ราษฎรบานหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0061 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม. บานโหลน อ.หนองบัวแดงและราษฎรไดรับ

บานหนองบัวแดง-บานโหลน สนิคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ (ระยะที่2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

 ยาว 2,190.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

 หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 17,520.00 ตารางเมตร

พิกัด   เร่ิมตนซาย N16.09763888888  E101.773539999999

เริ่มตนขวา N16.097643333333  E101.7736044444444

สิ้นสุดซาย N16.110249999999  E101.7561322222222

สิ้นสุดขวา N16.110320000000  E101.7561411111111

5-9/74



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

108 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,966,000   - - -  - ราษฎรบานหนองบัวแดงถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0061 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม.  บานโหลน อ.หนองบัวแดงและราษฎรไดรับ

บานหนองบัวแดง-บานโหลน สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

 อ.หนองบัวแดง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่3) ยาว 825.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

 ยาว 1,610.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

หนา 0.04 เมตรพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 19,480.00 ตารางเมตร

พิกัด   เร่ิมตนซาย N16.1102499999999  E101.7561322222222

เริ่มตนขวา N16.110320000000  E101.7561411111111

สิ้นสุดซาย N16.219329999999  E101.5878411111111

สิ้นสุดขวา N16.2193811111111  E101.587895555555

5-9/75



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

109 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,966,000   - - -  - ราษฎรบานหนองบัวแดงถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0061 ในการสัญจร การขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม.  บานโหลน อ.หนองบัวแดงและราษฎรไดรับ

บานหนองบัวแดง-บานโหลน สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

 อ.หนองบัวแดง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่4) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,890.00 เมตร ไหลทางกวาง สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (ชวง2) สินคาทางการเกษตร การเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 ไมนอยกวา รอยละ 80

 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,480.00 ตารางเมตร

พิกัด   เร่ิมตนซาย N16.2193299999  E101.5878411111111

เริ่มตนขวา N16.2193811111111  E101.5878955555555

สิ้นสุดซาย N16.22689222222  E101.5657100000000

สิ้นสุดขวา N16.22693999999  E101.5656988888888

5-9/76



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

110 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,998,000   - - -  - ราษฎรบานโคกสะอาด ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0051 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 15.075 กม. บานโจด อ.ภูเขียว และราษฎรไดรบั

บานโคกสะอาด-บานโจด สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ระยะที่1) การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

เมตร ยาว 2,545.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 20,360.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N16.4678322222222  E102.1759288888888

เริ่มตนขวา N16.4677599999999  E102.1759444444444

สิ้นสุดซาย N16.470015555555  E102.1991166666666

สิ้นสุดขวา N16.4700577777777  E102.1991300000000

5-9/77



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

111 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,570,000   - - -  - ราษฎรบานโคกสะอาด ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0051 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 15.075 กม. บานโจด อ.ภูเขียว และราษฎรไดรบั

บานโคกสะอาด-บานโจด สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

(ระยะที่2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

 (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร สนิคาทางการเกษตร การเกษตร

 ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,400.00 ตารางเมตร

พิกัด เริ่มตนซาย N16.4665999999999   E102.2185122222222

เริ่มตนขวา N16.4665488888888  E102.2184988888888

สิ้นสุดซาย N16.4561544444444  E102.2360655555555

สิ้นสุดขวา N16.456139999999  E102.2360088888888

5-9/78



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

112 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,991,000   - - -  - ราษฎรบานหนองคัน ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง อบจ.3032 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 11.788 กม. บานโคกกุง อ.ภูเขียว และราษฎรไดรับ

บานหนองคนั-บานโคกกุง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

(ระยะที่1) ยาว 2,499.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,992.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N16.2220866666666  E102.1910688888888

เริ่มตนขวา N16.2221222222222  E102.1910566666666

สิ้นสุดซาย N16.2062811111111  E102.1793688888888

สิ้นสุดขวา N16.206300000000  E102.1793011111111

5-9/79



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

113 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,998,000   - - -  - ราษฎรบานหนองคัน ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง อบจ.3032 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 เมตรระยะทางตลอดสาย  (60: 10,998,000) บานโคกกุง อ.ภูเขียว และราษฎรไดรับ

บานหนองคนั-บานโคกกุง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

(ระยะที่2) ยาว 301.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

ยาว 2,200.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 20,008.00 ตารางเมตร

พิกัด   เริ่มตนซาย N16.2062811111111  E102.1793688888888

เริ่มตนขวา N16.206300000000  E102.1793011111111

สิ้นสุดซาย N16.1739422222222  E102.1694299999999

สิ้นสุดขวา N16.173975555555  E102.1693900000000

5-9/80



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

114 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 8,989,000   - - -  - ราษฎรบานหนองคัน ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง อบจ.3032 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 11.788 กม. บานโคกกุง อ.ภูเขียว และราษฎรไดรับ

บานหนองคนั-บานโคกกุง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 ม. ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

(ระยะที่3) ยาว 192.00 ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม. สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

(ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 700.00 ม. หนา 0.04 ม. สินคาทางการเกษตร การเกษตร

(ชวง3) กวาง 6.00 ม.ยาว 1,500.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

หนา 0.04 เมตรพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 17,736.00 ตารางเมตร

พิกัด  เริ่มตนซาย N16.1739422222222  E102.1694299999999

เริ่มตนขวา N16.173975555555  E102.1693900000000

สิ้นสุดซาย N16.1538311111111  E102.1640400000000

สิ้นสุดขวา N16.153826666666  E102.1639677777777

5-9/81



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

115 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก ลักษณะสายทางเดิม  - 4,253,000   - -  - ราษฎรบานโนนจาน ถนนมีสภาพดขีี้น อบจ.ชัยภูมิ

ผิวปู Para Asphalt Concerte ในการสัญจรการขนสง ชนิดถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 8,823.00 เมตร บานหนองบัวบาน อ.จัตุรัสและราษฎรไดรับ

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ชวงที่ 1 กม.1+288 ถึง และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

สายทาง ชย.ถ 1-0101 การเกษตร กม.1+975 กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

บานโนนจาน-บานหนองบัว ยาว 687.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

บาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,122.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

ดําเนินการ ชวงที่ 2 กม.5+467 ไมนอยกวา รอยละ 80

ถึง กม.6+200 กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 733.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,398.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 8,520.00 ตารางเมตร

พิกัด 

เริ่มตน ชวงท่ี 1   N=15.6504044444444  E=101.926438888888

สิ้นสุด ชวงที่ 1    N=15.6536599999999  E=101.392116111111

5-9/82



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

เริ่มตน ชวงท่ี 2   N=15.6715922222222   E=101.896053333333

สิ้นสุด ชวงที่ 2    N=15.6752844444444    E=101.890356666666

ตามแบบมาตรฐานขององคการ

บริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทาง

ที่ไดกําหนดไว

5-9/83



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

116 ปรับปรุงถนนลาดยาง   เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 8,162,000   - - -  - ราษฎรอ.เนินสงา,อ.จัตุรัส ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0002 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 26.958 กม. จ.ชัยภูมิ และราษฎรไดรับ

บานคาย-บานตาเนิน- สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

บานละหาน อ.เนินสงา, การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  กวาง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.หนา 0.04 ม. สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

(ชวง2) กวาง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม.ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. สินคาทางการเกษตร การเกษตร

 หนา 0.04 ม. (ชวง3) กวาง 6.00 ม. ยาว 300.00 ม. ไมนอยกวา รอยละ 80

 หนา 0.04 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 15,400.00 ตารางเมตร 

พิกัด เริ่มตนซาย N15.6546111111111   E102.0134033333333

เริ่มตนขวา N15.654612222222  E102.0133288888888

สิ้นสุดซาย N15.56597999999  E102.0207488888888

สิ้นสุดขวา N15.56605333333  E102.0207211111111

5-9/84



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

117 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,634,000   - - -  - ราษฎรบานหนองมะเขือบานถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0032 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 14.081 กม. หนองชางเอก อ.แกงครอ และราษฎรไดรับ

บานหนองมะเขือ-บานหนอง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

ชางเอก อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ การเกษตร  ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร    ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

 ยาว 3,150.00 เมตร  ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตรพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 18,900.00 ตารางเมตร    สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N16.1311811111111  E102.2290555555555

เริ่มตนขวา N16.1311955555555  E102.2291000000000

สิ้นสุดซาย N16.1467688888888  E102.2071211111111

สิ้นสุดขวา N16.1468177777777  E102.2071599999999

5-9/85



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

118 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,999,000   - - -  - ราษฎรบานคอนสาร ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0056 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 10.00 กม. บานหวยแกว อ.คอนสารและราษฎรไดรับ

บานคอนสาร-บานหวยแกว สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00   ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

(ระยะที่1) เมตร ยาว 3,430.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตรพ้ืนที่รวมไม สินคาทางการเกษตร การเกษตร

นอยกวา 20,580.00 ตารางเมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

พิกัด เริ่มตนซาย N16.6218799999999  E101.9001533333333

เริ่มตนขวา N16.6219211111111  E101.9001700000000

สิ้นสุดซาย N16.63540555555  E101.8714344444444

สิ้นสุดขวา N16.635446666666  E101.8714644444444

5-9/86



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

119 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,980,000   - - -  - ราษฎรบานแกงครอ ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0001 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 32.31 กม. บานทามะไฟหวาน และราษฎรไดรับ

บานแกงครอ-บานทามะไฟ สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.แกงครอ ความสะดวกในการ

หวาน อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

 (ระยะที่1) ยาว 2,475.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,800.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พิกัด สินคาทางการเกษตร 

เริ่มตนซาย N16.1204977777777  E102.2522533333333 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N16.1205755555555  E102.2522266666666

สิ้นสุดซาย N16.1172677777777  E102.2315155555555

สิ้นสุดขวา N16.1173388888888  E102.2315288888888

5-9/87



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

120 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,980,000   - - -  - ราษฎรบานแกงครอ ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0001 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 32.31 กม. บานทามะไฟหวาน และราษฎรไดรับ

บานแกงครอ-บานทามะไฟ สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.แกงครอ ความสะดวกในการ

หวาน อ.แกงครอ การเกษตร ดาํเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่2)  ยาว 2,475.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,800.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พิกัด  สินคาทางการเกษตร 

เริ่มตนซาย N 16.1257899999999  E 102.1661333333333 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N 16.1258511111111  E 102.1660355555555 

สิ้นสุดซาย N 16.1108511111111 E 102.1548055555555

สิ้นสุดขวา N16.110913333333  E102.1547966666666

5-9/88



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

121 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,978,000   - - -  - ราษฎรบานนาสีดา ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0078 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 8.725 กม.  บานนาคานหัก และราษฎรไดรับ

บานนาสีดา-บานนาคานหัก สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.หนองบัวแดง, ความสะดวกในการ

 อ.หนองบัวแดง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 เมตร เกษตรสมบูรณ สัญจร การขนสงสินคา

เกษตรสมบูรณ ยาว 900.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงและผลผลิตทาง

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่1) หนา 0.04 เมตร (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการการเกษตร

ยาว 1,560.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสง

 หนา 0.04 เมตรพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 19,680.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร 

พิกัด  เริ่มตนซาย N16.0881088888888  E101.8791799999999 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N16.088133333333  E101.8791222222222

สิ้นสุดซาย N16.0664411111111  E101.8651877777777

สิ้นสุดขวา N16.066454444444  E101.8651344444444

5-9/89



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

122 ปรับปรุงถนนลาดยาง  เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 8,438,000   - - -  - ราษฎรบานนาสีดา ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0078 บาน ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 8.725 กม.  บานนาคานหัก และราษฎรไดรับ

 นาสีดา-บานนาคานหัก สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.หนองบัวแดง, ความสะดวกในการ

 อ.หนองบัวแดง, การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) เกษตรสมบูรณ สัญจร การขนสงสินคา

เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ กวาง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงและผลผลิตทาง

 (ระยะที่2)  ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม. ไดรับความสะดวกในการการเกษตร

(ชวง2) กวาง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. สัญจร ไป-มา และขนสง

หนา 0.04 ม. (ชวง3) กวาง 6.00 ม.ยาว 200.00 ม.ไหลทางกวาง สินคาทางการเกษตร 

ขางละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.(ชวง4) กวาง 7.00 ม. ยาว 800.00 ม. ไมนอยกวา รอยละ 80

 ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม. (ชวง5)

 กวาง 8.00 ม. ยาว 100.00 ม. ไหลทางกวาง

ขางละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 16,520.00 ตารางเมตร

5-9/90



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

123 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,988,000   - - -  - ราษฎรบานยาง บานกลาง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0070 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 20.00 กม. อ.เกษตรสมบูรณ และราษฎรไดรับ

บานยาง-บานกลาง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ (ระยะที่1) ยาว 2,495.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,960.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด เริ่มตนซาย N16.3001611111111  E101.9041911111111 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N16.300194444444  E101.9042788888888

สิ้นสุดซาย N16.310717777777 E101.8845588888888 

สิ้นสุดขวา N16.31076555555  E101.8846011111111 

5-9/91



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

124 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,996,000   - - -  - ราษฎรบานยาง บานกลาง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0070 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 20.00 กม. อ.เกษตรสมบูรณ และราษฎรไดรับ

บานยาง-บานกลาง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ (ระยะที่2) ยาว 1,205.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

(ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

 (ชวง3) กวาง 6.00 เมตรยาว 915.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

 หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,960 ตารางเมตร

พิกัด   เร่ิมตนซาย N16.3107177777777  E101.8845588888888

เริ่มตนขวา N16.310765555555  E101.8846011111111

สิ้นสุดซาย N16.325877777777  E101.8648333333333

สิ้นสุดขวา N16.325919999999  E101.8648800000000

5-9/92



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

125 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 8,521,000   - - -  - ราษฎรบานยาง บานกลาง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0070 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 20.00 กม. อ.เกษตรสมบูรณ และราษฎรไดรับ

บานยาง-บานกลาง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่3) กวาง 6.00 เมตร ยาว 785.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

หนา 0.04 เมตร (ชวง3) กวาง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ไมนอยกวา รอยละ 80

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 16,880.00 ตารางเมตร

พิกัด   เร่ิมตนซาย N16.3258777777777  E101.8648333333333

เริ่มตนขวา N16.3259199999999  E101.8648800000000

สิ้นสุดซาย N16.3456699999999  E101.8407000000000

สิ้นสุดขวา N16.3456988888888  E101.8407166666666

5-9/93



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

126 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 6,920,000   - - -  - ราษฎรบานยาง บานกลาง ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0070 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 20.00 กม. อ.เกษตรสมบูรณ และราษฎรไดรับ

บานยาง-บานกลาง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่4)  ยาว 1,700.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

 หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 13,600.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N 16.3456699999999  E101.8407000000000

เริ่มตนขวา N16.345698888888  E101.8407166666666 

สิ้นสุดซาย N16.352402222222  E101.8266499999999

สิ้นสุดขวา N16.352428888888  E101.8266922222222

5-9/94



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

127 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,250,000   - - -  - ราษฎรบานสระสี่เหลี่ยม ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทางชย.ถ 1-0098 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 13.247 กม. อ.จัตุรัส และราษฎรไดรับ

แยกทางหลวงฯ 201- สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

บานสระสี่เหลี่ยม การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 ม.ยาว 985.00 ม. ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ หนา 0.04 ม. (ชวง2) กวาง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

 หนา 0.04 ม. (ชวง3) กวาง 6.00 ม. ยาว 520.00 ม.ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. สินคาทางการเกษตร การเกษตร

หนา 0.04 ม. (ชวง4)กวาง 6.00 ม. ยาว 157.00 ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม. ไมนอยกวา รอยละ 80

หนา 0.04 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,326.00 ตร.ม.

พิกัด   เร่ิมตนซาย N15.5340766666666  E101.8606666666666

เริ่มตนขวา N15.5340244444444  E101.8606744444444

สิ้นสุดซาย N15.5082400000000  E101.8845111111111

สิ้นสุดขวา N15.5082455555555  E101.8844800000000

5-9/95



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

128 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,996,000   - - -  - ราษฎรบานหนองบัวใหญ ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0099 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 14.039 กม. บานสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัสและราษฎรไดรับ

บานหนองบัวใหญ- บานสระ สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

สี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ (ระยะที่1)  เมตรยาว 2,408.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,264.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N15.5215200000000  E101.9053388888888

เริ่มตนขวา N15.5215244444444  E101.9054044444444 

สิ้นสุดซาย N15.501510000000  E101.9110066666666 

สิ้นสุดขวา N15.501480000000  E101.9109588888888

5-9/96



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

129 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,996,000   - - -  - ราษฎรบานหนองบัวใหญ ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0099 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 14.039 กม. บานสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัสและราษฎรไดรับ

บานหนองบัวใหญ- สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงความสะดวกในการ

บานสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส การเกษตร ดาํเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 ไดรับความสะดวกในการสัญจร การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ (ระยะที่2) เมตร ยาว 2,408.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,264.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร การเกษตร

พิกัด เริ่มตนซาย N 15.4985555555555 E101.9129799999999 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N15.4985577777777  E101.9129144444444

สิ้นสุดซาย N15.483813333333  E101.9017733333333

สิ้นสุดขวา N15.483825555555  E101.9017166666666

5-9/97



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

130 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 8,961,000   - - -  - ราษฎรบานหนองยายบุตร ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง อบจ.2047 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 5.00 กม. บานหนองดง และราษฎรไดรับ

บานหนองยายบุตร- สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.บําเหน็จณรงค ความสะดวกในการ

บานหนองดง การเกษตร  ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1) กวาง 6.00 เมตร และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

อ.บําเหน็จณรงค  ยาว 540.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

จ.ชัยภูมิ  (ระยะที่1) ยาว 2,350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พื้นที่รวมไมนอยกวา 17,340.00 ตารางเมตร สินคาทางการเกษตร 

พิกัด ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนซาย N15.4370755555555  E101.7937611111111

เริ่มตนขวา N15.4371399999999   E101.7937222222222 

สิ้นสุดซาย N15.411461111111  E101.781893333333

สิ้นสุดขวา N15.411519999999  E101.7818644444444

5-9/98



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

131 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 4,703,000   - - -  - ราษฎรบานหนองยายบุตร ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง อบจ.2047 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 5.00 กม. บานหนองดง และราษฎรไดรับ

บานหนองยายบุตร- สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.บําเหน็จณรงค ความสะดวกในการ

บานหนองดง การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

อ.บําเหน็จณรงค ยาว 1,130.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

 จ.ชัยภูมิ (ระยะที่2) หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 9,040.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พิกัด สินคาทางการเกษตร 

เริ่มตนซาย N15.4114611111111  E101.7818933333333 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N15.4115199999999  E101.7818644444444

สิ้นสุดซาย N15.4070277777777  E101.7730977777777

สิ้นสุดขวา N15.4070655555555  E101.7730933333333

5-9/99



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

132 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ืออํานวยความสะดวก สภาพเดิม ถนนลาดยาง 9,663,000   - - -  - ราษฎรบานแกงครอ ถนนมีสภาพดีขี้น อบจ.ชัยภูมิ

สายทาง ชย.ถ 1-0034 ในการสัญจรการขนสง กวาง 8.00 ม. ระยะทางตลอดสาย 10.544 กม. บานนาหนองทุม และราษฎรไดรับ

บานแกงครอ-บานนาหนอง สินคาและผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต อ.แกงครอ ความสะดวกในการ

ทุม อ.แกงครอจ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 และผูสัญจรพื้นที่ใกลเคยีงสัญจร การขนสงสินคา

 เมตร ยาว 2,380.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการและผลผลิตทาง

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,040.00 ตารางเมตร สัญจร ไป-มา และขนสงการเกษตร

พิกัด สินคาทางการเกษตร 

เริ่มตนซาย N16.0797144444444  E102.2266499999999 ไมนอยกวา รอยละ 80

เริ่มตนขวา N16.0798311111111  E102.2266522222222

สิ้นสุดซาย N16.0688322222222  E102.2097577777777

สิ้นสุดขวา N16.0688855555555  E102.2096788888888

5-9/100



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย  - 9,926,000       -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไดใช กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,021.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่อําเภอเทพสถิต เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี ถนนในการสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

Recycling สายทาง รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling   สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช ทางการเกษตรของ

ชย.ถ. 1-0107 บานวังอายโพธิ์ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ กม.0+000 - กม.3+222 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ประชาชนมีความ

- บานวังใหมพัฒนา เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ยาว 3,222.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร ทางการเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเทพสถิต ถนนในการขนสงผลผลิตทางการ หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 25,776.00 ตารางเมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ในการดํารงชีวิต

พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.5574088888888 E=101.4410477777777

N=15.5460800000000 E=101.4658877777777

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

134 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ อําเภอ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย  - 8,000,000     -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,021.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่อําเภอเทพสถิต เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ. 1-0091 บาน รวดเร็ว และปลอดภยั Asphaltic Concrete ดําเนินการโดย Recycling สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช ทางการเกษตรของ

ปะโค - บานโคกเพชร 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ชวงที่ 1 กม.2+200 - กม.2+800 ผิวจราจร กวาง ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ประชาชนมีความ

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ ทางการเกษตรและการ สะดวก รวดเร็ว 

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา สัญจรไป-มา และปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย4,800.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชวงที่ 2 กม.3+000 - กม.5+030 ผิวจราจร กวาง ในการดํารงชีวิต

6.00 เมตร ยาว 2,030.00 เมตร ไหลทางกวาง ประจําวันที่ดีขึ้น

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

16,240.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

21,040.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.4952766666666 E=101.6676077777777

           N=15.4954377777777 E=101.6602588888888

ชวงที่ 2 N=15.4954377777777 E=101.6576844444444

           N=15.4974611111111 E=101.6389899999999
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

135 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม  ถนนลาดยางเสียหาย  - 497,000        -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

Asphaltic Concrete ดําเนิน ทากูบ อําเภอซับใหญ และตําบล กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลทากูบ เพ่ิมขึ้น

การโดยวิธี Recycling โสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic อําเภอซับใหญ และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง บานทากูบ หมูที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling โสกปลาดุก อําเภอหนองบัว ทางการเกษตรของ

ตําบลทากูบ อําเภอซับใหญ - ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั กม.0+300 - กม.0+511 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ระเหว จังหวัดชัยภูมิ รวมไป ประชาชนมีความ

บานทาชาง หมูที่ 1 ตําบล 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล ยาว 211.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ ถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงได สะดวก รวดเร็ว 

โสกปลาดุก อําเภอหนอบัว ตําบลทากูบ อําเภอซับใหญ และตําบล ไมนอยกวา 1,266.00 ตารางเมตร ใชถนนเพื่อการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ โสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ไป-มา ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสูทองตลาด พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.6353244444444 E=101.7221000000000

N=15.6372400000000 E=101.7224400000000
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

136 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางเสียหาย  - 21,828,000    -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหนองโดน อําเภอจัตุรัส และ กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองโดน เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี ตําบลทากูบ อําเภอซับใหญ จังหวัด ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic อําเภอจัตุรัส และตําบลทากูบ 2. การคมนาคมขนสง

Recycling สายทาง ชัยภมูิ ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานรานหญา หมูที่ 4 ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล ประชาชนมีความ

ตําบลหนองโดน อําเภอจัตุรัส - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 60,000.00 เคยีงไดใชถนนเพ่ือการขนสง สะดวก รวดเร็ว 

บานโปงเกตุ หมูที่ 2 ตําบล หนองโดน อําเภอจัตุรัส และตําบล ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตรและ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทากูบ อําเภอซับใหญ ทากูบ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ การสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทางการและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ในการดํารงชีวิต

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ปลอดภัย N=15.5390011111111 E=101.7774599999999

N=15.5905788888888 E=101.7139322222222

5-9/105



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

137 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง  - 9,640,000     -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ  กวาง 8.00เมตร ยาว 5,775.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่อําเภอบานแทน เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

Recycling สายทาง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช ทางการเกษตรของ

ชย.ถ. 1-0028 บานแทน - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ชวงที่ 1 กม.0+230 - กม.0+575 ผิวจราจร กวาง ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ประชาชนมีความ

บานวังหิน อําเภอบานแทน บานแทน จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนน 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ ทางการเกษตรและการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย2,760.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ชวงที่ 2 กม.0+660 - กม.1+272 ผิวจราจร กวาง ในการดํารงชีวิต

6.00 เมตร ยาว 612.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ ประจําวันที่ดีขึ้น

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

4,896.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กม.3+212 - กม.5+510 ผิวจราจร กวาง

5-9/106



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

6.00 เมตร ยาว 2,298.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

18,384.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมด

ไมนอยกวา 26,040.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.4030500000000 E=102.3527977777777

ชวงที่ 1 N=16.4000411111111 E=102.3521100000000

ชวงที่ 2 N=16.3993522222222 E=102.3522055555555

ชวงที่ 1 N=16.3943577777777 E=102.3544677777777

ชวงที่ 3 N=16.3790911111111 E=102.3629500000000

ชวงที่ 1 N=16.3688399999999 E=102.3796577777777

5-9/107



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

138 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง 1,410,000     -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่อําเภอคอนสาร เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

Recycling สายทาง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช ทางการเกษตรของ

ชย.ถ. 1-0056 บานคอนสาร - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ กม.1+700 - กม.2+325 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ประชาชนมีความ

บานหวยแกว อําเภอคอนสาร คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ยาว 625.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ ทางการเกษตรและการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ไมนอยกวา 3,750.00 ตารางเมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัยตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ในการดํารงชีวิต

พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.6202277777777 E=101.9027611111111

N=16.6230288888888 E=101.8977066666666

5-9/108



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

139 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 30,000,000    -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมตร ยาว 42,695.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอหนองบัวแดง เพ่ิมขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

Recycling สายทาง ชย.ถ. ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั Concrete ดําเนินการโดยวิธี Recycling สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช ทางการเกษตรของ

1-0061 บานหนองบัวแดง - 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ชวงที่ 1 กม.0+995 - กม.3+267 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ประชาชนมีความ

บานโหลน อําเภอหนองบัว หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ยาว 2,272.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

แดง จังหวัดชัยภูมิ ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 18,176.00 ตารางเมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัยชวงที่ 2 กม.5+930 - กม.6+130 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ยาว 200.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร ในการดํารงชีวิต

หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,600.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ชวงที่ 3 กม.6+353 - กม.6+623 ผิวจราจร กวาง

6.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2,160.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 กม.7+428 - กม.8+133 ผิวจราจร กวาง

6.00 เมตร ยาว 705.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

5,640.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 5 กม.8+255 - กม.9+280 ผิวจราจร กวาง

6.00 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

8,200.00 ตารางเมตร 

ชวงที่ 6 กม.10+095 - กม.10+962 ผิวจราจร กวาง

6.00 เมตร ยาว 867.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

6,936.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ชวงที่ 7 กม.11+253 - กม.12+922 ผิวจราจร กวาง

6.00 เมตร ยาว 1,669.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

13,352.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 8 กม.13+362 - กม.13+762 ผิวจราจร กวาง

6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

3,200.00 ตารางเมตร

ชวงที่ 9 กม.13+912 - กม.17+165 ผิวจราจร กวาง

6.00 เมตร ยาว 3,253.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

26,024.00 ตารางเมตร

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 85,288.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

พิกัด

ชวงที่ 1 N=16.0819466666666 E=101.7891688888888

ชวงที่ 1 N=16.0961166666666 E=101.7740300000000

ชวงที่ 2 N=16.1100599999999 E=101.7571288888888

ชวงที่ 1 N=16.1105355555555 E=101.7553077777777

ชวงที่ 3 N=16.1111322222222 E=101.7533111111111

ชวงที่ 1 N=16.1118900000000 E=101.7508977777777

ชวงที่ 4 N=16.1140699999999 E=101.7437166666666

ชวงที่ 1 N=16.1159822222222 E=101.7374233333333

ชวงที่ 5 N=16.1163100000000 E=101.7363266666666

ชวงที่ 1 N=16.1193455555555 E=101.7273655555555
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ชวงที่ 6 N=16.1231399999999 E=101.7207800000000

ชวงที่ 1 N=16.1244599999999 E=101.7128111111111

ชวงที่ 7 N=16.1247588888888 E=101.7101011111111

ชวงที่ 1 N=16.1334944444444 E=101.6996222222222

ชวงที่ 8 N=16.1367566666666 E=101.6972799999999

ชวงที่ 1 N=16.1386199999999 E=101.6941100000000

ชวงที่ 9 N=16.1390344444444 E=101.6932199999999

ชวงที่ 1 N=16.1518422222222 E=101.6658099999999

5-9/113



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

140 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุกชํารุด 2,874,000     -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

แนน สายทาง บานหนองชาง หนองขาม อําเภอแกงครอ และตําบลกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ ตําบลหนองขามเพ่ิมขึ้น

เอก หมูที่ 8 ตําบลหนองขาม ธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภมิูดําเนินการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแนน ผิวจราจร อําเภอแกงครอ และตําบล 2. การคมนาคมขนสง

อําเภอแกงครอ - บานธาตุทอง ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร หนา ธาตุทอง อําเภอภูเขียว ทางการเกษตรของ

หมูที่ 9 ตําบลธาตุทอง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 0.20 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 14,400.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู ประชาชนมีความ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภมูิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่  ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ ที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงได สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิตและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และ  พิกัด ทางการเกษตร และการ 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว N=16.1699477777777 E=102.1386933333333 สัญจรไป-มา ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง N=16.1957199999999 E=102.1363588888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสูทองตลาด

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

141 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย 1,194,000     -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

เหล็ก สายทาง บานโนนศลิา หลุบคา และตําบลหนองขาม อําเภอ กวาง 6.00 เมตร ยาว 427.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ ตําบลหลุบคา เพ่ิมขึ้น

หมูที่ 4 ตําบลหลุบคา - บาน ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร และตําบลหนองขาม อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

หินกองเหนือ หมูที่ 2 ตําบล การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 427.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมเกลี่ย แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

หนองขาม อําเภอแกงครอ และปลอดภัย เรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร กวางขางละ 0.15 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกล ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่  ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ เคยีงไดใชถนนเพื่อการขนสงสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลหลุบคา และตําบลหนองขาม และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช  พิกัด และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ถนนในการขนสงผลผลิตทางการ N=16.1827088888888 E=102.2264400000000 ในการดํารงชีวิต

เกษตรออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว N=16.1829977777777 E=102.2225400000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

ปลอดภัย
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

142 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอด - 5,227,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลรังงาม และตําบลตาเนิน สายทาง ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลรังงามและตําบล 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานหนองแดงพัฒนา หมูที่ 6 อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ยาว 3,850.00 เมตร ตาเนิน อําเภอเนินสงา จังหวัด เกษตรของประชาชนมีความ

ตําบลรังงาม - บานโกรกกุลา หมูที่ 8 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต ชัยภมูิรวมถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

ตําบลตาเนิน อําเภอเนินสงา ไดสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการขนสง เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรและการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

ตําบลรังงาม และตําบลตาเนิน ยาว 3,850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 19,250.00 ตารางเมตร

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N=15.4941277777777 E=101.9968055555555

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.4911611111111 E=101.0308222222222

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ปลูกยางพาราใหราคายาง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพาราในการกอสราง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

143 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิม - 9,500,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา ตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลกะฮาด อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานกะฮาด หมูที่ 6 ตําบลกะฮาด และตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส ยาว 8,475.00 เมตร เนินสงา และตําบลละหาน เกษตรของประชาชนมีความ

อําเภอเนินสงา - บานโนนจาน จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

หมูที่ 5 ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส ในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคยีง เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 4,680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสงา หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 37,440 ตารางเมตร ไป-มา

และตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส พิกัด

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ N=15.6249388888888 E=102.0099022222222

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.6395255555555 E=101.9420677777777

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

144 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,794,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอเมืองชัยภมูิ ถนนลูกรัง กวาง 8.00-9.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

ชย.ถ.1-0132 บานเมืองนอย - จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ ยาว 6,375.00 เมตร รวมถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคยีง เกษตรของประชาชนมีความ

บานยางบา อําเภอเมืองชัยภูมิ สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ กม.4+125 - กม.6+375 ผิวจราจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอเมืองชัยภมูิ ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 18,000 ตารางเมตร

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N=15.8374744444444 E=101.9916577777777

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู N=15.8445399999999 E=101.9819844444444

ปลูกยางพาราใหราคายาง

5-9/119



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/120



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

145 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,632,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอเมืองชัยภมูิ ถนนลูกรัง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

ชย.ถ.1-0010 บานเลา - บานนาวัง จังหวัดชัยภมิู ไดใชถนนในการ ยาว 1,380.00 เมตร รวมถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคยีง เกษตรของประชาชนมีความ

อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ สญัจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

รวดเร็ว และปลอดภัย ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 7.00 เมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอเมืองชัยภมูิ ยาว 1,380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 9,660.00 ตารางเมตร

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร พิกัด

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว N=15.8767888888888 E=102.0778388888888

ปลอดภัย N=15.8869311111111 E=102.0850599999999

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ปลูกยางพาราใหราคายาง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/121



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/122



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

146 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,821,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลนาฝาย และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลนาฝายและ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานหนองแวง หมูที่ 4 ตําบลนาฝาย - นาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 2,350.00 เมตร ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภมูิ เกษตรของประชาชนมีความ

บานนาสีนวล หมูที่ 5 ตําบลนาเสียว จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภมูิ รวมไปถึงผูที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ สญัจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน เพ่ิมขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตร และการสญัจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลนาฝาย และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 14,100.00 ตารางเมตร

นาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ พิกัด

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนในการ N=15.8911333333333 E=102.0360788888888

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.8995833333333 E=102.0181111111111

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/123



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํา

ยางพาราในการกอสราง

5-9/124



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

147 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 5,736,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลหนองบัวระเหว และ ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานพนังเสื่อ หมูที่ 5 ตําบลหนองบัว- ตําบลโสกปลาดุก อําเภอ ยาว 3,820.00 เมตร และตําบลโสกปลาดุก อําเภอ เกษตรของประชาชนมีความ

ระเหว - บานดอนตะโก หมูที่ 6 หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมูิ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว ไดใชถนนในการ สัญจร ไป-มา ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกลเคียง เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กม.0+190-กม.3+820 ผิวจราจร ไดใชถนนเพื่อการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,630.00 เมตร ทางการเกษตร และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลหนองบัวระเหว และ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ไป-มา

ตําบลโสกปลาดุก อําเภอ 21,780.00 ตารางเมตร

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมูิ พิกัด

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=15.7306100000000 E=101.7743766666666

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N=15.7149899999999 E=101.7502388888888

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ปลูกยางพาราใหราคายาง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

สูงขึ้น โดยการใชน้ํา

ยางพาราในการกอสราง

5-9/126



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

148 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 5,445,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลโคกสูง และตําบลรอบเมือง ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลโคกสูงและตําบล 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานยางบา หมูที่ 3 ตําบลโคกสูง - อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัด ยาว 3,400.00 เมตร รอบเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ เกษตรของประชาชนมีความ

บานมอดินแดง หมูที่ 4 ตําบลรอบเมือง ชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภมูิ รวมไปถึงผูที่สัญจร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ สญัจรไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ เพ่ิมขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และการสัญจร ไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลโคกสูง และตําบลรอบเมือง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 20,400.00 ตารางเมตร

อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัด พิกัด

ชัยภมูิ ไดใชถนนในการขนสง N=15.8517766666666 E=101.98716000000000

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.8411555555555 E=102.01157222222222

ทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํา

ยางพาราในการกอสราง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

149 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,457,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลโสกปลาดุก และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลโสกปลาดุกและ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานหนองคลอง หมูที่ 5 ตําบล โคกสะอาด อําเภอหนองบัว- ยาว 2,600.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด อําเภอ เกษตรของประชาชนมีความ

โสกปลาดุก - บานกระจวน หมูที่ 4 ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว ถนนในการสัญจร ไป-มา ได ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ใกล เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เคยีงไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และ ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลโสกปลาดุก และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 13,000.00 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา

โคกสะอาด อําเภอหนองบัว- พิกัด

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไดใช N=15.7234422222222 E=101.7300755555555

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง N=15.7346977777777 E=101.6858755555555

การเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํา

ยางพาราในการกอสราง

5-9/130



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

150 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 7,474,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลหนองโดน และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 7.00 - 8.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลหนองโดน และ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานยางเครือ หมูที่ 6 ตําบลหนองโดน - กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ยาว 4,585.00 เมตร ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส เกษตรของประชาชนมีความ

บานดอนเกษตร หมูที่ 11 ตําบล จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน เพ่ิมขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย กม.4+585 - กม.8+700 ผิวจราจร เพ่ือการขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 4,585.00 เมตร เกษตร และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลหนองโดน และตําบล หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส 27,510.00 ตารางเมตร

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน พิกัด

การขนสงผลผลิตทางการ N=15.5600088888888 E=101.7754055555555

เกษตรออกสูทองตลาด N=15.5916511111111 E=101.7604499999999

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ปลูกยางพาราใหราคายาง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

สูงขึ้น โดยการใชน้ํา

ยางพาราในการกอสราง

5-9/132



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

151 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 7,819,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลบานขาม และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 4.00 - 5.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลบานขาม และ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานโนนครอ หมูที่ 6 ตําบลบานขาม - หนองโดน อําเภอจัตุรัส ยาว 6,328.00 เมตร ตําบลหนองโดน อําเภอจัตุรัส เกษตรของประชาชนมีความ

บานหนองพันกก หมูที่ 7 ตําบล จังหวัดชัยภมิู ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

หนองโดน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภมูิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน เพ่ิมขึ้น

รวดเร็ว และปลอดภัย ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตร และการสญัจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลบานขาม และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18,000.00 ตารางเมตร

หนองโดน อําเภอจัตุรัส ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน ยาว 2,728.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,912.00 ตารางเมตร

เกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 28,912.00 ตารางเมตร

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/133



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู พิกัด

ปลูกยางพาราใหราคายาง ชวงที1่

สูงขึ้น โดยการใชน้ํา N=15.5238244444444 E=101.7786444444444

ยางพาราในการกอสราง N=15.5446077777777 E=101.7533333333333

ชวงที่ 2

N=15.5446077777777 E=101.7533333333333

N=15.5443722222222 E=101.7307411111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/134



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

152 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,139,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอหนองบัวแดง ถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนสงทางการ

อบจ.3037 บานลาดวังมวง - จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน ยาว 1,350.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิรวมถึงผูที่สัญจร เกษตรของประชาชนมีความ

บานกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ กม.3+000 - กม.4+350 ผิวจราจร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอหนองบัวแดง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

การขนสงผลผลิตทางการ 8,100 ตารางเมตร

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด

รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0496377777777 E=101.8007411111111

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู N=16.0392866666666 E=101.8014844444444

ปลูกยางพาราใหราคายาง

5-9/135



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/136



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

153 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,708,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอหนองบัวระเหว ถนน คสล.,ลาดยาง,ลูกรัง เขตพ้ืนที่อําเภอหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนสงทางการ

ชย.ถ. 1-0129 บานโนนเปลือย - จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน กวาง 5.00-8.00 เมตร ยาว 9,985.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิรวมถึงผูที่สัญจร เกษตรของประชาชนมีความ

บานวังตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ชวงที่ 1 กม.1+360 - กม.1+850 และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอหนองบัวระเหว ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน ยาว 490.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

การขนสงผลผลิตทางการ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,940.00 ตารางเมตร

เกษตรออกสูทองตลาด ได ชวงที่ 2 กม.2+440 - กม.4+320 

รวดเร็ว ปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ยาว 1,880.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ปลูกยางพาราใหราคายาง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 11,280.00 ตารางเมตร

5-9/137



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 

ในการกอสราง 14,220.00 ตารางเมตร 

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.7912322222222 E=101.8093400000000

ชวงที่ 1 N=15.7922199999999 E=101.8050528888888

ชวงที่ 2 N=15.7927411111111 E=101.8008322222222

ชวงที่ 1 N=15.8056855555555 E=101.8089600000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/138



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

154 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 5,665,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอคอนสวรรค ถนนลูกรัง กวาง 7.00-8.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอคอนสวรรค 2. การคมนาคมขนสงทางการ

ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวงหมายเลข จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน ยาว 3,500.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิรวมถึงผูที่สัญจร เกษตรของประชาชนมีความ

2054 - บานหนองหญาขาว การสญัจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภยั ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ กม.4+585 - กม.8+700 ผิวจราจร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอคอนสวรรค ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

การขนสงผลผลิตทางการ 21,000 ตารางเมตร

เกษตรออกสูทองตลาด ได พิกัด

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.9980633333333 E=102.2723633333333

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู N=16.0148855555555 E=102.3007111111111

ปลูกยางพาราใหราคายาง

5-9/139



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/140



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

155 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,039,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลโคกสะอาดและตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลโคกสะอาดและ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานหนองลุมพุก หมูที่ 2 หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว ยาว 1,300.00 เมตร ตําบลหนองคอนไทย อําเภอ เกษตรของประชาชนมีความ

ตําบลโคกสะอาด - บานหนองเบน จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต ภเูขียว จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผูที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

หมูที่ 5 ตําบลหนองคอนไทย การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน เพ่ิมขึ้น

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตร และการสญัจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลโคกสะอาดและตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,800.00 ตารางเมตร

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว พิกัด

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน N=16.4673199999999 E=102.1556544444444

การขนสงผลผลิตทางการ N=16.4599855555555 E=102.1658888888888

เกษตรออกสูทองตลาด ได ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/141



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู  

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/142



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

156 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,179,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลหนองคอนไทยและ ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลหนองคอนไทย 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานหนองบัวพรม หมูที่ 1 ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว ยาว 1,650.00 เมตร และตําบลผักปง อําเภอภูเขียว เกษตรของประชาชนมีความ

ตําบลหนองคอนไทย - บานโนนเจริญ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภมูิ รวมถึงผูที่สัญจร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

หมูที่ 13 ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลหนองคอนไทยและ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 8,250.00 ตารางเมตร

ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว พิกัด

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน N=16.4186788888888 E=102.1527833333333

การขนสงผลผลิตทางการ N=16.4074488888888 E=102.1420666666666

เกษตรออกสูทองตลาด ได ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/143



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/144



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

157 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 7,088,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลนาฝายและตําบลโคกสูง ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลนาฝายและ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานโนนมะเกลือ หมูที่ 13 อําเภอเมืองชัยภมูิ ยาว 4,700.00 เมตร ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ เกษตรของประชาชนมีความ

ตําบลนาฝาย - บานยางบา หมูที่ 3 จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภมูิ รวมถึงผูที่สัญจร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ เพ่ิมขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 4,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลนาฝายและตําบลโคกสูง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 23,500.00 ตารางเมตร

อําเภอเมืองชัยภมูิ พิกัด

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน N=15.9002255555555 E=101.9928833333333

การขนสงผลผลิตทางการ N=15.8579722222222 E=101.9830255555555

เกษตรออกสูทองตลาด ได ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/145



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/146



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

158 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,208,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอเมืองชัยภมูิ ถนนลูกรัง กวาง 6.50-7.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

ชย.ถ.1-0015 บานหนองหญารังกา - จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน ยาว 2,000.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิ รวมถึงผูที่สัญจร เกษตรของประชาชนมีความ

สามแยกภูแฝด อําเภอเมืองชัยภูมิ การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภมูิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอเมืองชัยภมูิ ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภมูิ ไดใชถนนใน หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร

การขนสงผลผลิตทางการ พิกัด

เกษตรออกสูทองตลาด ได N=15.8847122222222 E=102.1501400000000

รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.8983199999999 E=102.1585000000000

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ปลูกยางพาราใหราคายาง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/147



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/148



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

159 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 7,334,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 8.00-10.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอแกงครอ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

ชย.ถ.1-0030 บานโนนทองหลาง - ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 3,400.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิ รวมถึงผูที่สัญจร เกษตรของประชาชนมีความ

บานโคกลาม อําเภอแกงครอ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

จังหวัดชัยภมูิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มขึ้น

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 3,350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นที่ไมนอยกวา 26,800.00 ตารางเมตร

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู N=16.0859600000000 E=102.1839344444444

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.0859600000000 E=102.1573266666666

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

160 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 8,137,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง ตําบลหวยบง อําเภอเมืองชัยภมูิ ถนนลูกรัง กวาง 5.50-6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลหวยบง อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทางการ

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 ตําบลหวยบง และตําบลหนองขาม ยาว 6,150.00 เมตร เมืองชัยภมูิ และตําบลหนองขาม เกษตรของประชาชนมีความ

อําเภอเมืองชัยภมูิ - บานหนองขาม อําเภอคอนสวรรค จังหวัด ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

หมูที่ 7 ตําบลหนองขาม ชัยภมูิ ไดใชถนนในการสัญจร ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคยีง เพ่ิมขึ้น

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

และปลอดภัย ยาว 6,150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 30,750.00 ตารางเมตร ไป-มา

ตําบลหวยบง อําเภอเมืองชัยภมูิ พิกัด

และตําบลหนองขาม N=15.8481311111111 E=102.1724633333333

อําเภอคอนสวรรค จังหวัด N=15.8331511111111 E=102.2244388888888

ชัยภมูิ ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/150



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/151



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

161 กอสรางถนนดินซเีมนตผสมยางพารา 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 9,513,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

(Para Soil Cement) สายทาง อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอบานเขวา 2. การคมนาคมขนสงทางการ

ชย.ถ.1-0127 บานซบัปลากั้ง - ไดใชถนนในการสัญจรไป-มา ยาว 7,800.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิ รวมถึงผูที่สัญจร เกษตรของประชาชนมีความ

บานหนองกระทุม อําเภอบานเขวา ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

จังหวัดชัยภมูิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นที่ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ขนสงผลผลิตทางการเกษตรและ เพ่ิมขึ้น

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร การสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสง ยาว 5,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 35,400.00 ตารางเมตร

ทองตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด

3. เพ่ือสงเสริมเกษตรกรผู N=15.9228899999999 E=101.7649677777777

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.8824111111111 E=101.7441399999999

สูงขึ้น โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/152



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

162 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง 3,071,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 6.50 - 7.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเมืองชัยภูมิ เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0073 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 2,000.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานซับมวง - วัดภูแฝด ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็ว และปลอดภัย 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู N=15.8847122222222 E=102.1501400000000 วันที่ดีขึ้น

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.8983199999999 E=102.1585000000000

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

5-9/153

งบประมาณ



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

163 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,265,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลโคกสูง และตําบลหวยตอน ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลโคกสูง และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานยางบา หมูที่ 3 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว 825.00 เมตร ตําบลหวยตอน อําเภอเมือง 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโคกสูง - บานโปงคลองเหนือ ไดใชถนน ในการสญัจร ไป-มา ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต ชัยภูมิ จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

หมูที่ 3 ตําบลหวยตอน  ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใช ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย 

ตําบลโคกสูง และตําบลหวยตอน ยาว 825.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,950.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.8583977777777 E=101.9571722222222 วันที่ดีขึ้น

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว N=15.8650044444444 E=101.9594211111111

ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/154



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู  

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/155



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

164 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,461,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลนาฝาย และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.50 เมตร เขตพื้นที่ตําบลนาฝาย และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองหญาปลอง หวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 3,400.00 เมตร ตําบลหวยตอน อําเภอเมือง 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 5 ตําบลนาฝาย - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต ชัยภูมิ จังหวดัชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

บานโปงคลองใต หมูที่ 2 สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใช ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลหวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

ตําบลนาฝาย และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 17,000.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หวยตอน อําเภอเมืองชัยภูมิ พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=15.9302055555555 E=101.9877833333333 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.9178744444444 E=101.9746766666666

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/156



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/157



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

165 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,018,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลโพนทอง และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 4.00 - 5.50 เมตร เขตพื้นที่ตําบลโพนทอง และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานซับพระไวย หมูที่ 6 บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ ยาว 2,925.00 เมตร ตําบลบานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโพนทอง - บานหนองแวง จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 9 ตําบลบานเลา การสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รวดเรว็ และปลอดภัย กม. 1+950 - กม. 2+700 ผิวจราจร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลโพนทอง และตําบล หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,750.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานเลา อําเภอเมืองชัยภูมิ พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน N=15.8757155555555 E=102.1050300000000 วันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ N=15.8785511111111 E=102.0994477777777

เกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/158



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/159



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

166 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 8,439,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ถนน คสล. และถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอบานเขวา เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0128 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 10,100.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานหวยหวาเฒา - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานหวยน้ําคํา อําเภอบานเขวา 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก 

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็ว และปลอดภัย 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 5,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นที่ไมนอยกวา 32,400.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผูปลูก N=15.9365622222222 E=101.7705377777777 วันที่ดีขึ้น

ยางพาราใหราคายางสูงขึ้น N=15.9342255555555 E=101.7289833333333

โดยการใชน้ํายางพาราในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

กอสราง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/160



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

167 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,447,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลเกาะมะนาว และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลเกาะมะนาว และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานจอมแกว หมูที่ 3 โคกเพชรพัฒนา อําเภอบํา- ยาว 3,100.00 เมตร ตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลเกาะมะนาว - เหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานหนองตะคลอง หมูที่ 7 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลโคกเพชรพัฒนา ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลเกาะมะนาว และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 15,500.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โคกเพชรพัฒนา อําเภอบํา- พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

เหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ N=15.4796755555555 E=101.5992911111111 วันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=15.4661377777777 E=101.6132555555555

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

168 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,285,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลเกาะมะนาว และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลเกาะมะนาว และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานปารวก หมูที่ 2 บานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค ยาว 2,500.00 เมตร ตําบลบานชวน อําเภอบําเหน็จ- 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลเกาะมะนาว - บานเสลา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต ณรงค จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

หมูที่ 6 ตําบลบานชวน สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ผูท่ีสัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใช ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอบําเหน็จณรงค รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิตทาง รวดเร็ว และปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การเกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลเกาะมะนาว และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 15,000.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=15.4797444444444 E=101.6212477777777 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.4632844444444 E=101.6334600000000

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

169 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม ชนิดถนน -  - 9,998,000   - รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

Para Asphalt  Concrete  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจรไป-มา ยาว 14,039.00 เมตร อําเภอจัตุรสั จังหวัด 2. การคมนาคมขนสง

สายทาง ชย.ถ.1-0099 ไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดําเนินการ ชวงที่ 1 กม.7+890 ถึง ชัยภูมิ รวมไปถึงผู ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวใหญ - 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ กม.8+225 กวาง 6.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก

บานสระสี่เหลี่ยม อําเภอจัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ยาว 335.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ไดใชถนนเพื่อการ รวดเร็ว และปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,010.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการ เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทอง ดําเนินการ ชวงที่ 2 กม.8+850 ถึง เกษตร และการ 3. ประชาชนมีคณุภาพ

 ตลาดไดรวดเร็ว ปลอดภัย กม.11+105 กวาง 6.00 เมตร สัญจร ไป-มา ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ยาว 2,255.00 เมตร ไหลทาง ที่ดีขึ้น

กวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18,040.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 

20,050.00 ตารางเมตร

พิกัด 

เริ่มตน ชวงท่ี 1 N=15.5254840000000    E=101.903704444444

สิ้นสุด ชวงที่ 1  N=15.5229411111111    E=101.905393333333

เริ่มตน ชวงท่ี 2 N=15.5175733333333    E=101.906594444444

สิ้นสุด ชวงที่ 2  N=15.4979900000000    E=101.912752222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

170 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 7,522,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลเกาะมะนาว และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลเกาะมะนาว และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานเกาะไทรงาม หมูท่ี 8 โคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จ- ยาว 4,400.00 เมตร ตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบล เกาะมะนาว - ณรงค จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานหนองคลอง หมูที่ 7 ในการสัญจร ไป - มา ได ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลโคกเพชรพัฒนา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ชวงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลเกาะมะนาว และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 14,400.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จ- ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

ณรงค จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วันที่ดีขึ้น

ในการขนสงผลผลิตทางการ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร

เกษตรออกสูทองตลาด ได หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

รวดเร็ว ปลอดภัย 26,400.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู พิกัด

ปลูกยางพาราใหราคายาง ชวงท่ี 1 N=15.4884088888888 E=101.5956855555555

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา ชวงท่ี   N=15.5007000000000 E=101.5867622222222

ในการกอสราง ชวงที่ 2 N=15.5008111111111 E=101.5867577777777

ชวงท่ี   N=15.4967788888888 E=101.5959933333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

171 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,537,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลกวางโจน และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 4.00 - 5.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลกวางโจน และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองกุงเกา หมูท่ี 14 ธาตุทอง อําเภอภูเขียว ยาว 4,030.00 เมตร ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลกวางโจน - บานหนองกุงศรี จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 7 ตําบลธาตุทอง สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ชวงท่ี 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,030.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลกวางโจน และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,150.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ธาตุทอง อําเภอภูเขียว ชวงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 8,000.00 ตารางเมตร

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

ปลอดภัย 18,150.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู พิกัด

ปลูกยางพาราใหราคายาง ชวงท่ี 1 N=16.2685611111111 E=102.1910099999999

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา ชวงท่ี   N=16.2684622222222 E=102.1322288888888

ในการกอสราง ชวงที่ 2 N=16.2684622222222 E=102.1322288888888

ชวงท่ี   N=16.2628611111111 E=102.1578611111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

172 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,260,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลกวางโจน และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลกวางโจน และ เพิ่มขึ้น

สายทางบานหนองกุงเกา ธาตุทอง อําเภอภูเขียว ยาว 2,840.00 เมตร ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 14 ตําบลกวางโจน - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองบัวคํา หมูที่ 8 สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,840.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลกวางโจน และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 17,040.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ธาตุทอง อําเภอภูเขียว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=16.2650755555555 E=102.1951711111111 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.2436044444444 E=102.1933277777777

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/172



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

173 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,442,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลกวางโจน และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00  เมตร เขตพื้นที่ตําบลกวางโจน และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานบัวพักเกวียน โอโล อําเภอภูเขียว ยาว 1,900.00 เมตร ตําบลโอโล อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 14 ตําบลกวางโจน - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

บานหนองแวง หมูท่ี 8 ตําบลโอโล สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ชวงท่ี 1 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลกวางโจน และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,750.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โอโล อําเภอภูเขียว ชวงท่ี 2 ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,750.00 ตารางเมตร

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 9,500.00 ตารางเมตร

ปลอดภัย

5-9/173



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู พิกัด

ปลูกยางพาราใหราคายาง ชวงท่ี 1 N=16.3049637777777 E=102.2106588888888

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา ชวงท่ี   N=16.3155955555555 E=102.2081622222222

ในการกอสราง ชวงที่ 2 N=16.3176100000000 E=102.2068399999999

ชวงท่ี   N=16.3204499999999 E=102.2009433333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/174



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

174 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 5,033,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลโอโล และตําบลบานเพชร ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร เขตพื้นที่ตําบลโอโล และตําบล เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองแวง หมูที่ 8 อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 3,380.00 เมตร บานเพชร อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโอโล - บานหนองงเูหลือม ไดใชถนนในการ สัญจร ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 6 ตําบลบานเพชร ไป - มา ไดสะดวก รวดเรว็ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลโอโล และตําบลบานเพชร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 20,280.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=16.3302777777777 E=102.2013955555555 วันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด N=16.3495544444444 E=102.2176966666666

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/175



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/176



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

175 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 6,709,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 8.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0135 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 3,370.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานหนองขาม - บานโนนดินจี่ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 8.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็ว และปลอดภัย 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 3,370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นที่ไมนอยกวา 26,960.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู N=16.3645255555555 E=102.2044311111111 วันที่ดีขึ้น

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=16.3704366666666 E=102.2356066666666

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/177



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

176 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,886,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลบานเพชร และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลบานเพชร และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองขาม หมูที่ 4 บานดอน อําเภอภูเขียว ยาว 3,250.00 เมตร ตําบลบานดอน อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลบานเพชร - บานหนองขา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนน ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 3 ตําบลบานดอน ในการสัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชร และตําบล- หรือพื้นที่ไมนอยกวา 19,500.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

บานดอน อําเภอภูเขียว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=16.3592711111111 E=102.2541555555555 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.3392500000000 E=102.2732888888888

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/178



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/179



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

177 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,053,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว ถนนลกูรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลบานเพชร อําเภอ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานโปรงโพธิ์ หมูที่ 5  และตําบลสามสวน อําเภอ - ยาว 1,360.00 เมตร ภูเขียว และตําบลสามสวน 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว - บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานโคกสะอาด หมูที่ 8 ถนน ในการสัญจร ไป-มา ได ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลสามสวน อําเภอบานแทน สะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

ตําบลบานเพชรอําเภอภูเขียว หรือพื้นที่ไมนอยกวา 8,160.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

และตําบลสามสวน อําเภอ - พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไดใช N=16.3722099999999 E=102.2580999999999 วันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง N=16.3807844444444 E=102.2569444444444

การเกษตร ออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/180



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/181



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

178 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 9,143,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลหนองโพนงาม และ ถนนลูกรัง กวาง 5.50 เมตร เขตพื้นที่ตําบลหนองโพนงาม เพิ่มขึ้น

สายทาง บานวังมวง หมูที่ 5 ตําบลบานเปา อําเภอเกษตร- ยาว 7,700.00 เมตร และตําบลบานเปา อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองโพนงาม - สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานโนนชาด หมูที่ 11 ถนนในการสัญจร ไป-มา ได ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลบานเปา สะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 6,890.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลหนองโพนงาม และ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 34,450.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานเปา อําเภอเกษตร- พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ N=16.4166255555555 E=101.8984077777777 วันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=16.3956511111111 E=101.9415055555555

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/182



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/183



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

179 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,233,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลหนองโพนงาม และ ถนนลูกรัง กวาง 4.00 - 4.50 เมตร เขตพื้นที่ตําบลหนองโพนงาม เพิ่มขึ้น

สายทาง บานวังมวง หมูที่ 5 ตําบลบานเปา อําเภอเกษตร- ยาว 3,000.00 เมตร และตําบลบานเปา อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองโพนงาม - สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานโนนสังข หมูที่ 5 ถนนในการสัญจร ไป-มา ได ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลบานเปา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลหนองโพนงาม และ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลบานเปา อําเภอเกษตร- พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ N=16.4207144444444 E=101.8885422222222 วันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=16.4081388888888 E=101.8967133333333

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/184



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/185



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

180 กอสรางถนนดินซีเมนตผสมยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 6,462,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

พารา (Para Soil Cement) ตําบลหวยยาง อําเภอคอนสาร ถนนลูกรัง กวาง 5.50 เมตร เขตพื้นที่ตําบลหวยยาง อําเภอ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานคลองเตย หมูที่ 13 และตําบลหนองโพนงาม ยาว 5,000.00 เมตร คอนสาร และตําบลหนองโพนงาม 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหวยยาง อําเภอคอนสาร - อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานดูลาย หมูที่ 12 ชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลหนองโพนงาม ไป-มา ไดสะดวก รวดเรว็ ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

อําเภอเกษตรสมบูรณ และปลอดภัย ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 25,000.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ตําบลหวยยาง อําเภอคอนสาร พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

และตําบลหนองโพนงาม อําเภอ N=16.4950666666666 E=101.9218911111111 วันที่ดีขึ้น

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ N=16.4767788888888 E=101.8998711111111

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/186



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/187



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

181 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 9,121,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลโนนคณู และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00 - 5.50 เมตร เขตพ้ืนท่ีตําบลโนนคูณ และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานโคกมะตูม หมูที่ 7 หวยยาง อําเภอคอนสาร ยาว 9,500.00 เมตร ตําบลหวยยาง อําเภอคอนสาร 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโนนคณู - บานหนองหลม จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 10 ตําบลหวยยาง สัญจร ไป-มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 7,210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลโนนคณู และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 36,050.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หวยยาง อําเภอคอนสาร พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน N=16.5013899999999 E=102.0234011111111 วันที่ดีขึ้น

การขนสงผลผลิตทางการ N=16.5020555555555 E=101.9588155555555

เกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/188



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/189



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

182 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,817,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กวาง 6.00 - 7.00 เมตร เขตพื้นที่อําเภอเทพสถิต เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0107 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 8,021.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานวังอายโพธิ์ - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตรของ

บานวังใหมพัฒนา 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ผสมยางพารา (Para Soil Cement) เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา รวดเร็ว และปลอดภัย 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นที่ไมนอยกวา 15,000.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู N=15.5447888888888 E=101.4837077777777 วันที่ดีขึ้น

ปลูกยางพาราใหราคายาง N=15.5650566666666 E=101.4930000000000

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ในการกอสราง และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/190



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

183 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,618,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลบานแกง และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลบานแกง และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานศิลาทอง หมูท่ี 16 โคกสะอาด อําเภอภูเขียว ยาว 3,000.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

 ตําบลบานแกง - บานหัวคูสระ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 11 ตําบลโคกสะอาด สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลบานแกง และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18,000.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โคกสะอาด อําเภอภูเขียว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=16.4096200000000 E=102.0566444444444 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.4354966666666 E=102.0456722222222

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/191



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/192



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

184 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 4,403,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลโอโล และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร เขตพื้นที่ตําบลโอโล และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองแวง หมูที่ 8 กวางโจน อําเภอภูเขียว ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลโอโล - บานบัวพักเกวียน จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

หมูที่ 1 ตําบลกวางโจน สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลโอโล และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 16,000.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

กวางโจน อําเภอภูเขียว พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=16.3210322222222 E=102.1930600000000 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.2980977777777 E=102.1767877777777

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/193



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/194



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

185 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 7,564,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ถนนลกูรัง กวาง 5.00 - 5.50 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลบานกอก อําเภอ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองไผ หมูที่ 15 และตําบลรงังาม อําเภอเนินสงา ยาว 5,700.00 เมตร จัตุรัส และตําบลรงังาม อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต เนินสงา จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานโกรกตาแปน หมูที่ 2 สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลรังงาม อําเภอเนินสงา รวดเร็ว และปลอดภัย กม.0+700 - กม.2+665 ผิวจราจร ขนาดกวาง ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ 5.00 เมตร ยาว 5,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส หรือพื้นที่ไมนอยกวา 28,500.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

และตําบลรงังาม อําเภอเนินสงา พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=15.4532144444444 E=101.9288244444444 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.4905988888888 E=101.9491633333333

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/195



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/196



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

186 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 907,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลโคกมั่งงอย และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00  เมตร เขตพื้นที่ตําบลโคกมั่งงอย และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองเหมือดแอ หวยไร อําเภอคอนสวรรค ยาว 700.00 เมตร ตําบลหวยไร อําเภอคอนสวรรค 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 11 ตําบลโคกมั่งงอย - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต จังหวัดชัยภูมิรวม ไปถึงผูที่ ทางการเกษตรของ

บานโสกมูลนาค หมูที่ 5 สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลหวยไร อําเภอคอนสวรรค รวดเรว็ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิตทางการ รวดเร็ว และปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เกษตรและการสัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น

ตําบลโคกมั่งงอย และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,500.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคณุภาพ

หวยไร อําเภอคอนสวรรค พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=15.9675388888888 E=102.2809711111111 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.9728766666666 E=102.2771411111111

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/197



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/198



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

187 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 2,618,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลชองสามหมอ และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 5.00  เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลชองสามหมอ และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองหญาขาว  โคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค ยาว 2,000.00 เมตร ตําบลโคกมั่งงอย อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 4 ตําบลชองสามหมอ - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานหนองเม็ก หมูที่ 9 สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลโคกมั่งงอย รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

ตําบลชองสามหมอ และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,000.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

โคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=16.0105533333333 E=102.2933333333333 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.9944611111111 E=102.2911766666666

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/199



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/200



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

188 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 1,760,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลโคกมั่งงอย และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 4.00  เมตร เขตพื้นที่ตําบลโคกมั่งงอย และ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานหนองเหมือดแอ ชองสามหมอ อําเภอคอนสวรรค ยาว 1,700.00 เมตร ตําบลชองสามหมอ อําเภอ 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 11 ตําบลโคกมั่งงอย - จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ดําเนินการ กอสรางถนนดินซเีมนต คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานสายบัวแดง หมูที่ 6 สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลชองสามหมอ รวดเรว็ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

ตําบลโคกมั่งงอย และตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 6,800.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ชองสามหมอ อําเภอคอนสวรรค พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ N=15.9712200000000 E=102.2874744444444 วันที่ดีขึ้น

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.9854266666666 E=102.2899122222222

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/201



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง

5-9/202



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

189 กอสรางถนนดินซีเมนตผสม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง - 3,660,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

ยางพารา (Para Soil Cement) ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ ถนนลูกรัง กวาง 6.00  เมตร เขตพื้นที่ตําบลหนองสังข เพิ่มขึ้น

สายทาง บานกองสี หมูที่ 14 และตําบลหนองคู อําเภอ ยาว 2,400.00 เมตร อําเภอแกงครอ และตําบลหนองคู 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ - บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไดใช ดําเนินการ กอสรางถนนดินซีเมนต อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

บานหนองดินดาํ หมูที่ 8 ถนนในการสัญจร ไป - มา ผสมยางพารา (Para Soil Cement) รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นท่ีใกลเคียง ประชาชนมีความสะดวก 

ตําบลหนองคู อําเภอบานแทน ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไดใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต รวดเร็ว และปลอดภัย 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร เพิ่มขึ้น

ตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 14,400.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

และตําบลหนองคู อําเภอ พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ไดใช N=16.2671388888888 E=102.3812666666666 วันที่ดีขึ้น

ถนนในการขนสงผลผลิตทาง N=16.2596666666666 E=102.4052699999999

การเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/203



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3. เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู

ปลูกยางพาราใหราคายาง

สูงข้ึน โดยการใชน้ํายางพารา

ในการกอสราง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

190 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกเชื่อม เพ่ือประชาชนมีความ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 1,900,000  -  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนไดรับความ อบต.วะตะแบก

หมูที่ 16 บานหนองกระโจม สะดวกในการคมนาคม พิกัดจุดเริ่มตน N1710928 E7605564 ไดรับความสะดวกใน สะดวกในการสัญจร อ.เทพสถิต

เชื่อมกับบานหินราง ต.หวยยายจิ๋ว พิกัดจุดส้ินสุด N17112331 E766296 สัญจร

จ.ชัยภมูิ

192 ซอมแซมถนนหินคลุกเขา เพ่ือประชาชนมีความ ระยะทาง 3 กิโลเมตร  - 1,900,000  -  -  - รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนไดรับความ อบต.วะตะแบก

หมูบาน หมูที่ 12 (จากบานหินราง สะดวกในการคมนาคม พิกัดจุดเริ่มตน N 17112331 E766296 ไดรับความสะดวกใน สะดวกในการสัญจร อ.เทพสถิต

 ถึงบานหนองกระโจม) ต.วะตะแบก พิกัดจุดสิ้นสุด N 1710928 E760564 การสัญจร

193 ปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติก เพ่ืออํานวยความสะดวก ปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติก 2,252,000 2,252,000 2,252,000 2,252,000  - รอยละ 100 ของประชาชน ประชาชนในเขตไดรับ อบต.คอนสาร

จากบริเวณหนาโรงเรียนบาน ในการคมนาคม สําหรับ คอนกรีต สายทางหลวง 12 ที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วความสะดวกในการสัญจร อ.คอนสาร

น้ําพุปางวัว - สี่แยกรมมวง ประชาชนที่สัญจรไปมา คอนสาร กวาง 6.00 ยาว

ต.คอนสาร  อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ 0.950 กิโลเมตร

พิกัดเริ่มตน N = 18125 ,E = 812009

พิกัดจุดส้ินสุด  N = 180326, E = 812052

5-9/205
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

194 วางทอคอนกรีต ขางถนน ปองกันการเกิดอุบัติ วางทอระบายน้ําคอนกรีต 9,368,000 - - -  - รอยละ 60 ของ ประชาชนมีความ อบต.ทุงนาเลา

เสนน้ําผุดนาเลา เหตุมิใหยานพาหนะ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ประชาชนผูใชถนนมี ปลอดภัยในการเดินทาง อ.คอนสาร

ตกรองถนนใหกับ เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ความพึงพอใจ สัญจรไปมา

ประชาชนที่ใชถนน  บอพักทอระบายน้ําขนาด

ในการสัญจรไปมา เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร

 พรอมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 2.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 1,400.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 2,800.00 ตารางเมตร

พิกัดเริ่มตน N = 16.600313622369,E = 101.9015565171

พิกัดจุดส้ินสุด  N = 16.591977886847, E = 101.89599305443
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

195 กอสรางรางระบายน้ําสอง เพ่ือใหการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําขนาด 3,060,000 - - -  - รอยละ 60 ของประชาชน การระบายน้ําสะดวก อบต.ทุงนาเลา

ขางถนนหมูที่ 1 บานนาเลา เปนไปอยางสะดวก  ปากกวาง 0.30  เมตร มีความพึงพอใจ และถนนไมชํารุดจาก อ.คอนสาร

 ถึงบล็อกคอนเวิสหมูที่ 7 และปองกันการ ลึกไมนอยกวา 0.30 เมตร การกัดเซาะของน้ํา

 บานนาเกาะ ชํารุดของถนนจาก  ยาว  1,160.00  เมตร

การกัดเซาะของน้ํา พิกัดเริ่มตน N = 16.601980136022,E = 101.89881197668

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.607099302769,E = 101.89952563982

196 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนมีเสนทาง กอสรางถนน คสล. กวาง 2,823,000 - - - - รอยละ 60 ของ เสนทางคมนาคมเพิ่มขึ้น อบต.ทุงนาเลา

ม.2 บานซาํชมภู ต.ทุงนาเลา - คมนาคมในการสัญจร 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ประชาชนผูใชถนนมี ประชาชนไดรับความ อ.คอนสาร

ถนนบานปากชอง ม.11 ไดสะดวกยิ่งขึ้นและ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ในการ

ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ ลดระยะเวลาในการ ผิวจราจรไมนอยกวา เดินทางสัญจรไปมา

เดินทางสัญจรไปมาของ 2,000.00 ตารางเมตร และ

ประชาชนทั้งสองตําบล มีไหลทางหินคลุกไมนอยกวา 

150.00 ลูกบาศกเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัดเริ่มตน N = 16.57636554325223,E = 101.90186633252

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.607099302769,E = 101.89952563982

197 กอสราง ถนน คสล. หมูที่ 11 ประชาชนมีเสนทาง ถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร 4,213,000  -  -  - - รอยละ 60 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.ทุงนาเลา

 บานวังปลากวน คมนาคมในการ ยาว 1,000.00 เมตร ประชาชนผูใชถนนมี สะดวก รวดเร็ว อ.คอนสาร

ต.ทุงนาเลา  อ.คอนสาร สัญจรไดสะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ความพึงพอใจ ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภมูิ ยิ่งขึ้น ผิวจราจรคอนกรีตไม ในการใชเสนทาง

นอยกวา 4,000.00 ตารางเมตร สัญจรไปมา

 และมีไหลทางหินคลุกไม

นอยกวา 150.00 ลูกบาศกเมตร

พิกัดเริ่มตน N = 16.37844451006,E = 101.84810864242

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.577910000739,E = 101.84089034477
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

198 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 ประชาชนมีเสนทาง กอสรางถนน คสล. กวาง 1,413,000  -  -  - - รอยละ 60 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.ทุงนาเลา

บานนาวงเดือน (ทางเขาวัดปา คมนาคมในการ 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ประชาชนผูใชถนนมี สะดวก รวดเร็ว อ.คอนสาร

นาวงเดือน) สัญจรไดสะดวกยิ่งขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ความพึงพอใจ ในการใชเสนทางสัญจร

ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา

2,000.00 ตารางเมตร และมีหินคลุก

ไมนอยกวา 75.00 ลูกบาศกเมตร

พิกัดเริ่มตน N = 16.586264114591,E = 101.921164959560

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.5922638988726,E = 101.92137504875

199 กอสรางถนน คสล. สายโนนคูณ เพื่อประชาชนไดใช กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีเสนทาง อบต.โนนคูณ

หมูที่ 1 ต.โนนคูณ - บานหนอง เสนทางในการ 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 2,400.00 ประชากรภายในหมู คมนาคมที่สะสดวก อ.คอนสาร

หลม หมูที่ 10 ต.หวยยาง คมนาคมขนสงได เมตร หนา 0.15 ตามแบบ บานมีถนนใชในชีวิต รวดเร็ว

อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ สะดวกรวดเร็ว อบต.โนนคูณกําหนด ประจําวัน
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัดเริ่มตน N = 16.50138710,E 102.0232825

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.49854596,E = 102.0007469 

200 วางทอ AC สงน้ําพลังงาน เพ่ือใหเกษตรกร วางทอ AC สงน้ําพลังงาน 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 - รอยละ 80 ของประชากร ประชาชนในพ้ืนที่มีน้ํา อบต.โนนคูณ

ไฟฟาสายโรงอิฐ - หนองกอไผ มีน้ําใชในการทําการ ไฟฟา ขนาด Ø  300 มิลลิเมตร มีน้ําใช ใชเพื่อการทําการเกษตร อ.คอนสาร

หมูที่ 11 เกษตรอยางทั่วถึง ยาว 2,330.00 ม.ตามแบบ

อบต.โนนคูณ กําหนด

พิกัดเริ่มตน N = 16.478492 E = 102.0200145

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.4579539 E = 102.0213225

201 ปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติก เพ่ืออํานวยความสะดวก ปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติก 1,644,000 1,644,000 1,644,000 1,644,000 - รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนในเขตไดรับ อบต.คอนสาร

คอนกรีต  จากบานเซินใต - ในการคมนาคม สําหรับ คอนกรีต หมูที่ 4 บานเซินใต - ที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็วความสะดวกในการสัญจร อ.คอนสาร

คลองนา  ต.คอนสาร ประชาชนที่สัญจรไปมา คลองนา กวาง 5.00 เมตร ยาว 

อ.คอนสาร  จ.ชัยภมูิ 0.920.00 กิโลเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัดเริ่มตน N = 181250,E = 812009

พิกัดจุดส้ินสุด N = 1840326,E = 812052

202 ปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติก เพ่ืออํานวยความสะดวก ปรับปรุงผิวทางแอสฟสทติก 950,000 950,000 950,000 950,000 - รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนในเขตไดรับ อบต.คอนสาร

คอนกรีต จากหมูที่ 6 ในการคมนาคม สําหรับ คอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ที่มีการคมนาคม สะดวก ความสะดวกในการ อ.คอนสาร

 บานนาออม ต.คอนสาร - ประชาชนที่สัญจร ยาว 0.920 กิโลเมตร รวดเร็ว สัญจร

บานโนนหัวนา หมูที่ 5 ไปมา พิกัดเริ่มตน N = 1841042,E = 811010

 ต.ทุงนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ พิกัดจุดสิ้นสุด N = 1840347,E = 810635

203 กอสราง ถนน คสล.บานหนองหลม ประชาชนมีถนนใช ถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร 1,906,500 - - - - รอยละ 60 ของ ประชาชนในเขตไดรับ ทต.หวยยาง

หมูที่ 10 - อางเก็บน้ํา ต.หวยยาง ในการคมนาคมได ยาว  900.00  เมตรอ หนา ประชาชนผูใชถนนมี ความสะดวกในการ อ.คอนสาร

อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ สะดวก รวดเร็ว 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิว ความพอใจ สัญจร

จราจรคอนกรีตไมนอยกวา

 3,600.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัดเริ่มตน N = 18272293,E = 470813049

พิกัดจุดส้ินสุด N = 1828034,E = 470813064

204 กอสรางถนน คสล. บานหวย ประชาชนมีถนนใชใน ถนน คสล.กวาง  5.00 เมตร 1,568,100 - - - - รอยละ 60 ของประชาชน ประชาชนในเขตไดรับ ทต.หวยยาง

ยางโง  หมูที่ 9 ต.หวยยาง - การคมนาคมไดสะดวก ยาว  600.00  เมตร ผูใชถนนมีความพอใจ ความสะดวกในการ อ.คอนสาร

หมูที่ 5 บานวังชมพู ต.ดงกลาง รวดเร็ว หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สัญจรผานไปมา

อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย

กวา 3,000.00 ตารางเมตร 

พิกัดเริ่มตน N = 1829548,E = 470812636

พิกัดจุดส้ินสุด N = 1829375,E = 470812932 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

205 กอสราง ถนน คสล. บานศรีอู ประชาชนมีถนนใชใน ถนน คสล.กวาง  4.00 เมตร 1,970,000 - - - - รอยละ 60 ของประชาชน ประชาชนในเขตไดรับ ทต.หวยยาง

ทอง หมูที่ 18 ต.หวยยาง - การคมนาคมไดสะดวก ยาว  930.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ผูใชถนนมีความพอใจ ความสะดวกในการ อ.คอนสาร

หมูที่ 8 บานหินรอยเมย รวดเร็ว หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย สัญจรผานไปมา

ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ กวา 3,720.00 ตารางเมตร 

พิกัดเริ่มตน N = 1832263, E = 470810684

พิกัดจุดส้ินสุด N = 1832383,E = 470811412

206 กอสรางถนน คสล. ประชาชนมีถนนใชใน ถนน คสล.กวาง  4.00 เมตร 1,695,000 - - - - รอยละ 60 ของประชาชน ประชาชนในเขตไดรับ ทต.หวยยาง

บานเสลียงทอง หมูที่ 19 การคมนาคมไดสะดวก ยาว  800.00  เมตร ผูใชถนนมีความพอใจ ความสะดวกในการ อ.คอนสาร

ต.หวยยาง - หมูที่ 8 ต.ทุงนาเลา รวดเร็ว หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สัญจรผานไปมา

อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา

3,200.00 ตารางเมตร 

พิกัดเริ่มตน N = 1833592,E = 47Q807659 

พิกัดจุดส้ินสุด N = 1833852, E = 47Q808433
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

207 กอสราง ถนน คสล. ประชาชนมีถนนใชใน ถนน คสล.กวาง 5.00 เมตร 5,220,000 - - - - รอยละ 60 ของประชาขน ประชาชนในเขตไดรับ ทต.หวยยาง

บานหนองหลม หมูที่ 10 การคมนาคมไดสะดวก ยาว  2,000.00  เมตร ผูใชถนนมีความพอใจ ความสะดวกในการ อ.คอนสาร

 ต.หวยยาง - หมูที่ 4 รวดเร็ว หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สัญจรผานไปมา

ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย

กวา 10,000.00 ตารางเมตร 

พิกัดเริ่มตน  N = 1826289,E = 47Q813712

พิกัดจุดส้ินสุด N = 1826684,E = 47Q815505

208 กอสรางถนน คสล. บานโนน ประชาชนมีถนนใชใน ถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร 1,916,700 - - - - รอยละ 60 ของประชาชน ประชาชนในเขตไดรับ ทต.หวยยาง

เพ่ิม หมูที่ 1 - วัดปางิ้วงาม การคมนาคมไดสะดวก ยาว  900.00  เมตร ผูใชถนนมีความพอใจ ความสะดวกในการ อ.คอนสาร

ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ รวดเร็ว หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สัญจรผานไปมา

ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย

กวา 3,600.00 ตารางเมตร 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัดเริ่มตน N = 1833444 ,E = 470810699

พิกัดจุดส้ินสุด N = 1833607,  E = 470809944

 

209 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนใชใน กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 844,000 844,000 844,000 844,000 - รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมีการคมนาคม อบต.ทุงพระ

หมูที่ 7 บานหวยไห ต.ทุงพระ การคมนาคมและลําเลียง บานหวยไห ขนาดกวาง มีน้ําใช สะดวกและมีความ อ.คอนสาร

อ.คอนสาร จ.ชัยภมูิ สินคา 4.00 เมตร ยาว 395.00  ปลอดภัย

ทางการเกษตรออกสู เมตร หนา 0.15 เมตร

ตลาดไดสะดวกมากข้ึน พิกัดจุดเริ่มตน N = 16.72275222620 ,E = 101.8884836074

พิกัดจุดเริ่มตน N = 16.662606510476 ,E = 101.8898976976   

210 กอสรางถนน คสล.สายบานโนน เพ่ือใหประชาชน กวาง 6.00 เมตร 2,840,000  -  -  - - รอยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีถนนเพ่ือการ ทต.ตลาดแรง 

เปลือย ถึง บานโคกนอย หมูที่ 11 สัญจรไปมาสะดวก ยาว 800.00 เมตร หมูบานมีถนน คสล.ได สัญจรไปมาสะดวกและ อ.บานเขวา

 หนา 0.15 เมตร มาตรฐานสําหรับคมนาคม ลดอุบัติเหตุ

ไดอยางสะดวกและลดอุบัติเหตุ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

211 ซอมสรางถนน คสล. ผิวปู เพื่อใหถนนมีมาตร ดําเนินการกอสรางผิวจราจร 5,200,000 5,200,000  -  - - รอยละ 80 ประชาชนและ อุบัติเหตุลดลงประชาชน ทต.บานเขวา

Asphaltic Concrete ฐานสามารถรองรับ ความยาว 0.23 กิโลเมตร นักทองเที่ยวไดสัญจร นักทองเที่ยวใชถนน อ.บานเขวา

ถนนสายบูรพา น้ําหนักรถไดมีการ หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย ถนนมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย

จราจรไป-มาที่สะดวก กวา 36,160.00 ตารางเมตร

สงเสริมความเปนระเบียบ ตามแบบเทศบาล

เรียบรอยตอการทองเที่ยว

212 กอสรางถนน คสล. สายปากทาง เพื่อประชาชนในพ้ืนที่ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 8,000,000 8,000,000 7,750,000  - - ประชาชนรอยละ 80 ไดสญัจร ประชาชนในเขตพื้นที่และ อบต.ชีบน

เขาบานยางนาดี หมูที่ 10 และหมูบานใกลเคียง 6.00 มตร ยาว 7,000.00 เมตร ถนน คสล.ที่ไดมาตรฐาน หมูบานใกลเคียงสัญจร อ.บานเขวา

ตําบลชีบน ถึง บานกุดไผ ไดรับความสะดวก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ มีความสะดวกและมีความ ไป-มา สะดวกปลอดภยัในการ

หมูที่ 1 ตําบลตลาดแรง สบาย ในการเดินทาง คอนกรีตไมนอยกวา 42,000.00 ตารางเมตร ปลอดภัย สัญจรมากยิ่งขึ้น

สัญจร ไป - มา ระหวาง ไหลทางลงลูกรังกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร

หมูบานเดียวกันและ หรือตามสภาพพื้นที่

ประโยชนรวมกัน
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

213 กอสรางถนนแอลฟลติก เพ่ือใหประชาชน กวาง 6.00 เมตร 3,270,000  -  -  - - หมูบานมีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนนสําหรับ ทต.ตลาดแรง 

ทางเขาหมูบาน หมูที่ 6 สัญจรไปมาสะดวก หนา 0.05 เมตร คมนาคมไดอยางสะดวก คมนาคมไดอยาง อ.บานเขวา

หมูที่ 8 หมูที่ 18 ยาว 1,200.00  เมตร รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,200.00 ตาราเมตร

214 กอสรางถนนผิวทางคอนกรีต เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 5.00 เมตร 4,100,000  -  -  - - รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนไดรับความ อบต.ชีบน

เสริมเหล็ก สายบานโนนนา ยาว 1,440.00 เมตร เดินทางสะดวก ถนนไดมาตรฐานสะดวกในการสัญจร อ.บานเขวา

พวง หมูที่ 8 สี่แยกซับบอน - หนา 0.15 เมตร

บานโนนนาพวง หรือพื้นที่ไมนอยกวา

7,200.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

215 ซอมสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนนลาดยาง ผิวจราจร ปู 3,500,000  -  -  - - ประชาชนไดรับความสะดวก การสัญจรไป-มาของประชาชนทต.หลวงศิริ

ผิวจราจรปู Asphaltic Concrete สัญจรไปมาไดสะดวกและ Asphaltic Concrete โดยวิธี  สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นในการ ไดรับความสะดวก สบาย อ.หนองบัวแดง

โดยวิธี  Recycling สาย บาน ปลอดภัย Recycling ขนาดผิวจราจรกวาง สัญจรไป-มา รอยละ 100 รวดเร็วยิ่งข้ึน

ราษฎรดําเนิน หมูที่ 2 - บาน 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ  

ลาดเหนือ หมูที่ 4 ต.หนองบัวแดง 1.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร  

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวม

ไมนอยกวา 7,000.00 ตารางเมตร 

พิกัดเริ่มตน  

ละติจุด : 16.09591944 ลองติจุด :101.8084278

พิกัดสิ้นสุด 

ละติจุด :16.08410833 ลองติจุด : 101.8025222
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

216 กอสรางปรับปรุงทางระบายน้ํา เพ่ือใหประชาชนไดรับ  - กอสรางทอระบายน้ํา 5,000,000 5,000,000 1,470,000  -  - การระบายน้ําสะดวก รวดเร็วขึ้น ประชาชนไดรับประโยชน ทต.หนองบัวแดง

และปรับปรุงผิวจราจร ถนน ประโยชนจากการพัฒนา ทอสี่เหลี่ยม ขนาด รอยละ 80 จากการพัฒนาเสนทาง อ.หนองบัวแดง

พิบูลยสังข  ตําบลหนองบัวแดง เสนทางใหสามารถใชใน 1.20*1.20*1.00 เมตร พรอม ใหสามารถใชในการคมนาคม

จ.ชัยภมูิ การคมนาคมไดอยาง บอพักความยาวรวม 870.00 เมตร ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

 สะดวกและปลอดภัย  - กอสรางผิวจราจรขนาดกวาง

 5.00 เมตร ความยาวรวม 

540.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,700.00 ตารางเมตร

 - กอสรางผิวจราจร ขนาดกวาง

3.00 เมตร ความยาวรวม 

330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 990.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัดเริ่มตน N:16.0751359999983 

E:101.802269999989

พิกัดสิ้นสุด N:16.0756929999982 

 E:101.8092009999797

217 รื้อถนน คศล. เดิมและกอสราง เพ่ือแกไขปญหาการ รื้อ ถนน คสล.เดิมและกอสราง 2,000,000 - - -  - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน ทต.บําเหน็จณรงค 

ถนน คสล.ใหม (ถนนรอบบึงชวน) จราจรและปรับปรุงถนน ถนนคสล.ใหม กวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

หมู 10 และหมูที่ 17 เทศบาล ใหมีมาตรฐาน ยาว ไมนอยกวา 651.00 เมตร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ตําบลบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.15  เมตร พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 

3,255.00 ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.49498 E=101.67598

จุดสิ้นสดุ N=15.50216 E=101.67657
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

218 ซอมสรางทางแอสฟสติก เพื่อแกไขปญหาการ ขนาดกวางไมนอยกวา 9.00  เมตร 640,000 - - -  - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน ทต.บําเหน็จณรงค 

คอนกรีต  สะพานวัดบึงชวน- จราจรและปรับปรุงถนน ความยาวรวมไมนอยกวา 195.50 จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมี อ.บําเหน็จณรงค

สะพานบานปะโค  หมูที่ 3 ใหมีมาตรฐาน เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวม ความสะดวกและ

ต.บานชวน  อ. บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ ไมนอยกวา 1,759.50 ตารางเมตร รวดเร็วขึ้น

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.49959 E=101.68716

จุดสิ้นสดุ N=15.49726 E=101.68708

219 ซอมสรางผวิจราจรถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก เทศบาลตําบลลาดใหญ 872,000 - - - - ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนมีความ ทต.ลาดใหญ 

แอสฟลทฯ ตําบลลาดใหญ ในการคมนาคมมากขึ้น เชื่อมตอ อบต.ลาดใหญ ในการคมนาคมและขนสง สะดวกในการ อ.เมืองชัยภูมิ

(สายศาลเจาพอกํานันดํา) รอยละ 80 ซอมแซมถนนลาดยาง พืชทางการเกษตรสูตลาด คมนาคมและขนสง

กวาง 4.00 เมตร ยาว ไดเร็วขึ้นรอยละ 80 พืชผลทางการเกษตร

652.00 เมตร หนา 0.04 เมตร สูตลาดไดอยางรวดเร็ว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

220 กอสรางถนน คสล.จากสะพาน เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 4.00 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ราษฎรรับความสะดวกในการ ทําใหประชาชนที่สัญจร ทต.นาหนองทุม

ขามลําหวยนา หมูที่ 14 มีความสะดวก ปลอดภัย ยาว 1,500.00 เมตร หนา สัญจร รอยละ 80 ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

เขตเทศบาลตําบลนาหนองทุม 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. การสัญจรมีความ

เชื่อมสามแยกบานโคกลามพัฒนา ไมนอยกวา 6,000.00 ตารางเมตร ปลอดภัย

หมูที่ 19 เขต อบต.นาหนองทุม พิกัดจุดเริ่มตน N 16.0581396949 E 102.1715775132 

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ จุดสิ้นสุด N 16.0653979525 E 102.1627932786 

221 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย รพช. เพ่ือใหประชาชนในตําบล ถนนลาดยางระยะทาง 26,000,000 - - - - ประชาชนไดรับความ ครัวเรือนมีการคมนาคม อบต.โนนทอง

2009-บานกลาง โนนทองมีถนนสําหรับใช 14,600.00 เมตร สะดวกในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว เพ่ิมขึ้น อ.เกษตรสมบูรณ

ในการคมนาคมไดอยาง ไปมา 100% 100% ของจํานวนครัวเรือน

สะดวกรวดเร็ว ในตําบลโนนทอง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

222 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดใช ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 1,742,000 - - - - รอยละ 80 ประชาชน ประชาชนไดใชสัญจรไปมา ทต.บานเปา

เลียบทิก หมูที่ 2 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก สัญจรไป-มา สะดวก ไดอยางสะดวกปลอดภัย อ.เกษตรสมบูรณ

223 กอสรางถนนลาดยางจากทาง เพ่ือใหประชาชนมีถนน กวาง 5.00 เมตร ยาว 900,000 - - - - มีถนนลาดยางจากทางหลวง ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน อบต.บานหัน

หลวงหมายเลข 2037 ถึงวัดปา สําหรับเดินทางไดสะดวก 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หมายเลข 2037 ถึงวัดปาภูคี ในการใชถนนมีรอยละ อ.เกษตรสมบูรณ

ภูคีธรรมมาราม รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งข้ีน ธรรมมาราม 80 ครัวเรือนทั้งหมด

224 กอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 12 เพ่ือความสะดวกในการสัญจรกสอรางถนนลาดยางแอสฟสทติก7,200,000 - - - - มีถนนลาดยางเชื่อมตอ ทําใหการคมนาคม อบต.หนองโพนงาม

(จากบานสารจอดเกาถึงบานดูลาย) ไปมาในการใชยานพาหนะ จากบานสารจอดเกาถึงบานดูลาย ระหวางหมูบานเพ่ิมขึ้น สะดวก อ.เกษตรสมบูรณ

225 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดรับ กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,700,000 - - - - ครัวเรือนไดรับความสะดวก ครัวเรือนไดรับความ อบต.กุดเลาะ

จากหมูที่ 4 บานศาลาเชื่อม ความสะดวกในการสัญจรไปมา 850.00 เมตร หนา 0.15 ในการคมนาคม สะดวกในการคมนาคม อ.เกษตรสมบูรณ

ไปถึงหมูที่ 3 บานระหัด เมตร หรือพ้ืนที่ดําเนินการ รอยละ 70 ของครัวเรือน

ไมนอยกวา 3,400.00 เมตร ทั้งหมด
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

226 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

วังกุง (ถ.หมายเลข 2354) ถึง 8.00 เมตร ไหลทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานวังขอนสัก (ถ.หมายเลข 4014) 1.00 เมตร  ยาว 6,000.00 เมตร รอยละ 70

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ

227 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 18,930,000 18,930,000 18,930,000 18,930,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายบานวังกุง (ถ.หมายเลข 8.00 เมตร ไหลทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

2354) ถึงบานซบัน้ําใส หมูที่ 11 1.00 เมตร ยาว 6,310.00 เมตร รอยละ 70 คมนาคม

228 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายบานทากูบ คุมฟารมหมู 8.00 เมตร ไหลทาง 1.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

(ถ.หมายเลข 4014) - บาน ยาว 4,100.00 เมตร รอยละ 70%

หวยสมปอย คุมดอนคะนิง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

229 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร 128,700 128,700 128,700 128,700 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายซับสะเดา บานวังขอนสัก ยาว 3,000.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ถึงหนองสองหอง บานทากูบ หนา 0.50 เมตร รอยละ 70%

ปริมาตร 9,000.00 ลูกบาศกเมตร

230 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร 128,700 128,700 128,700 128,700 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายหนองแปน บานโนนสมบูรณ ยาว 3,000.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ถึง โคกหินตั้ง บานทากูบ หนา 0.50 เมตร รอยละ 70%

ปริมาตร 9,000.00 ลูกบาศกเมตร

231 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร 171,600 171,600 171,600 171,600 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายซับสะเดา บานวังขอนสัก ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ถึงบานวังกุง ปริมาตร 12,000.00 ลูกบาศกเมตร รอยละ 70%
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

232 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร 171,600 171,600 171,600 171,600 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายบานโปงเกต ไปปาชา ยาว 4,000.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

โปงเกต ถึง บานหวยสมปอย หนา 0.50 เมตร รอยละ 70%

ปริมาตร 12,000.00 ลูกบาศกเมตร

233 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร 128,700 128,700 128,700 128,700 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายบานโปงเกต ไปหนอง ยาว 3,000.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ผักแวน หนา 0.50 เมตร รอยละ 70%

ปริมาตร 9,000.00 ลูกบาศกเมตร

234 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สาย เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร  ยาว 171,600 171,600 171,600 171,600 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

บานวังรัง ไปหนองคลอ  ถึง 4,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานโปงเกต ปริมาตร 12,000.00 ลูกบาศกเมตร รอยละ 70
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

235 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สาย เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร  ยาว 429,000 429,000 429,000 429,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

บานซบัสายออ  ถึง บานซับน้ําใส 10,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ปริมาตร 30,000.00 ลูกบาศกเมตร รอยละ 70

236 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สาย เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร  ยาว 429,000 429,000 429,000 429,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

อางเก็บน้ําวังกุง  ถึง บาน 10,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ซับน้ําใส ปริมาตร 30,000.00 ลูกบาศกเมตร รอยละ 70

237 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สาย เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร  ยาว 214,500 214,500 214,500 214,500 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

บานซบัสายออ  ไปถนนเขา 5,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

พระพุทธบาทเขายายหอม ปริมาตร 15,000.00 ลูกบาศกเมตร รอยละ 70
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

238 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สาย เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 214,500 214,500 214,500 214,500 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

พนังนกแกว บานวังกุง  ถึง  5,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานซบัน้ําใส ปริมาตร 15,000.00 ลูกบาศกเมตร รอยละ 70

239 กอสรางถนนลูกรังบดอัด สาย เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 214,500 214,500 214,500 214,500 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

หนองดั่ง บานโปงเกต ไปหวย 5,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

น้ําเยน็บานรานหญา ต.หนองโดน ปริมาตร 15,000.00 ลูกบาศกเมตร รอยละ 70

240 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 8.00 เมตร ยาว 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนที่ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

ติกคอนกรีต (หนาวัดหมูที่ 2 3,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร สัญจรไปมาสะดวก มีความ อ.ซับใหญ

ไปถึงคลองลําหวยทราย (หมูที่ 2) พึงพอใจ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

241 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 8.00 เมตร ยาว 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีตระหวาง 3,000.00 เมตร หนา ประชาชนที่สัญจร อ.ซับใหญ

หมูบานกับหมูบานจากบาน 0.50 เมตร ปริมาตร ไปมาสะดวก มีความ

หนองนกเขียน หมูที่ 3 - 12,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

บานหวยเจริญผล หมูที่ 4

242 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,000,000 8,000,000 8,000,000 800,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีตระหวาง 2,000.00 เมตร หนา ประชาชนที่สัญจร อ.ซับใหญ

หมูบานกับหมูบาน (สายหมูที่ 4 0.50 เมตร ปริมาตร ไปมาสะดวก มีความ

เชื่อมตอถนนตะโกทองเขื่อนลั่น) 6,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

243 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีตระหวาง 2,500.00 เมตร หนา ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

หมูบานกับหมูบาน สายหมูที่ 0.50 เมตร ปริมาตร ไปมาสะดวก มีความ

4 - หมูที่ 8 (สายบ๊ิกโข) 7,500.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

5-9/229



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

244 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีตระหวาง 3,500.00 เมตร หนา ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

หมูบาน จากหมูบานซบัใหม - 0.50 เมตร ปริมาตร ไปมาสะดวก มีความ

บานตลุกคูณ หมูที่ 6 10,500.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

245 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 16,000,000 16,000,000 16,000,000 1,600,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

คอนกรีตหมูบานกับหมูบาน (ทางเขาบาน 4,000.00 เมตร หนา ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

หนองยางพัฒนา หมูที่ 7 - 0.50 เมตร ปริมาตร ไปมาสะดวก มีความ

บานโสกหอยขม หมูที่ 2) 12,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

246 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีตระหวาง 2,800.00 เมตร หนา ประชาชนที่สัญจร อ.ซับใหญ

หมูบานกับหมูบาน (สายหมูที่ 8- 0.50 เมตร ปริมาตร ไปมาสะดวก มีความ

หมูที่ 4) สายใหม (หมูที่ 4) 8,400.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

247 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 8.00 เมตร ยาว 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีต บาน 4,000 เมตร หนา 0.50 ประชาชนที่สัญจร อ.ซับใหญ

เขื่อนลั่น เขาหมูบานถึง เมตร ปริมาตร 8,000.00 ไปมาสะดวก มีความ

หนาวัด (หมู 9) ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

248 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 8.00 เมตร ยาว 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีต 5,000.00 เมตร หนา ประชาชนที่สัญจร อ.ซับใหญ

จากบาน เขื่อนลั่นถึง 0.50 เมตร ปริมาตร ไปมาสะดวก มีความ

บานกลุมสูง (หมูที่ 9) ตําบลทากูบ 20,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

249 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 8.00 เมตร ยาว 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - รอยละ 60 ของประชาชนที่ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีต 4,000.00 เมตร หนา สัญจรไปมาสะดวก มีความ อ.ซับใหญ

จากหมูที่ 5 - หมูที่ 6 0.50 เมตร ปริมาตร พึงพอใจ

 (หมูที่ 5) ตําบลตะโกทอง 12,000.00 ลูกบาศกเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

250 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 8.00 เมตร ยาว 4,000,000 4,000,000 400,000 4,000,000 - รอยละ 60 ของประชาชนที่ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

คอนกรีต จากถนนลาดยาง-โสกหอยขม 1,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร สัญจรไปมาสะดวก มีความ อ.ซับใหญ

ถึงถนนคอนกรีตในหมูบาน หมูที่ 4 ปริมาตร 4,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

251 กอสรางถนนลูกรังอัดบด สายบาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 6.00 เมตร ยาว 300,000 300,000 300,000 300,000 - รอยละ 60 ของประชาชนที่ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกอบต.ตะโกทอง

หนองนกเขียน-โปรงแดง  เชื่อมถนนสาย 8,300.00 เมตร หนา สัญจรไปมาสะดวก มีความ อ.ซับใหญ

เขื่อนลั่น-โปงเกตุ หมูที่ 1 หมูที่ 3 - 0.50 เมตร ปริมาตร พึงพอใจ

บานโปงเกตุ ตําบลทากูบ (หมูที่ 3) 24,900.00 ลูกบาศกเมตร

252 กอสรางถนนลูกรังอัดบด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 6.00 เมตร ยาว 300,000 300,000 300,000 300,000 - รอยละ 60 ของประชาชนที่ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.ตะโกทอง

สายบานทุงกระถินพัฒนา 7,000.00 เมตร หนา สัญจรไปมาสะดวก มีความ อ.ซับใหญ

หมูที่ 10 ถึงบานซบัหางคุม 0.50 เมตร ปริมาตร พึงพอใจ

ประรัมยชาง หมูที่ 10 หมูที่ 3 - 21,000.00 ลูกบาศกเมตร

บานโปงเกต ตําบลทากูบ (หมูที่ 3)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

253 กอสรางถนนลูกรังอัดบด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 6.00 เมตร ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 - รอยละ 60 ของประชาชนที่ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.ตะโกทอง

สายบานเขื่อนลั่น หมูที่ 1 - 6,000.00 เมตร หนา สัญจรไปมาสะดวก มีความ อ.ซับใหญ

บานใหมนาดี ตําบลบานขาม 0.50 เมตร ปริมาตร พึงพอใจ

อําเภอจัตุรัส หมูที่ 1 หมูที่ 3 - 18,000.00 ลูกบาศกเมตร

บานโปงเกตุ ตําบลทากูบ (หมูที่ 3)

254 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 6.00 เมตร ยาว 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - รอยละ 60 ของประชาชนที่ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.ตะโกทอง

คอนกรีตจากบานหวยเจริญผล 2,000.00 เมตร หนา สัญจรไปมาสะดวก มีความ อ.ซับใหญ

หมูที่ 4 - บานเขื่อนลั่น หมูที่ 1 0.15 เมตร ปริมาตร พึงพอใจ

1,800.00 ลูกบาศกเมตร

255 กอสรางถนนลาดยาง สาย เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนนลาดยาง ระยะทาง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

บานซบัใหญพัฒนา หมูที่ 10- สําหรับใชในการคมนาคม 6.00 กิโลเมตร กวาง 7.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานตลุกคูณ หมูที่ 8 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

256 กอสรางถนนลูกรัง ยกรอง เพ่ือความสะดวกในการ ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง 600,000 600,000 600,000 600,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

พูนดินสายเขาดินวนา-หนอง คมนาคมระหวางเขาดิน ระยะทาง 2,000.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ประดู ตําบลตะโกทอง วนา-หนองประดู กวาง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

257 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุม เพื่อใหประชาชนมีถนน ยกรองพูนดิน 600,000 600,000 600,000 600,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม สะดวกในการลําเลียง อบต.ซับใหญ

มะเหลื่อมงาม ถึงคลองหวย ไวใชขนสงพืชผลทาง ยาว 3,000.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 พืชผลทางการเกษตร อ.ซับใหญ

จอมแกว บานโนนสะอาด หมูที่ 3 การเกษตร และในการ กวาง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย สะดวกรวดเร็วในการ

คมนาคม 0.15 เมตร คมนาคม

258 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนน คสล.ระยะทาง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

เสนหนาศาลากลางบาน สําหรับใชในการคมนาคม 750.00 เมตร กวาง 4.00 ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานโนนจําปาพัฒนา หมูที่ 12 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมตร หนาเฉลี่ย 0.15

เมตร พรอมลูกรังไหลทาง

0.50 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

259 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

ภายในหมูบานบานโนนสะอาด สําหรับใชในการคมนาคม 1,000.00 เมตร กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

หมูที่ 3 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

260 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

ภายในหมูบานบานวังขื่อ หมูที่ 4 สําหรับใชในการคมนาคม 1,000.00 เมตร กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

261 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

ภายในหมูบานบานซับเจริญสุข สําหรับใชในการคมนาคม 1,000.00 เมตร กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

หมูที่ 5 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

262 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

ภายในหมูบานบานบุฉนวน หมูที่ 6 สําหรับใชในการคมนาคม 1,000.00 เมตร กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 5.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

263 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

ภายในหมูบานบานซับใหญพัฒนา สําหรับใชในการคมนาคม 1,000.00 เมตร กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

หมูที่ 10 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

264 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการ ถนน คสล. ระยะทาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

สายตลุกคูณ-วังพง คมนาคมและขนสง 2,000.00 เมตร กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

พืชผลทางการเกษตร 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.15 เมตร พรอมลูกรัง

ไหลทาง 0.50 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

265 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการ ถนน คสล. ระยะทาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

สายตลุกคูณ-เขาดินวนา คมนาคมและขนสง 2,000.00 เมตร  กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

พืชผลทางการเกษตร 5.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร พรอมลูกรัง

ไหลทาง 0.50 เมตร

266 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการ ถนน คสล. ระยะทาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

สายโนนจําปาพัฒนา หมูที่ 12 -  วังพง คมนาคมและขนสง 2,000.00 เมตร  กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

หมูที่ 2 พืชผลทางการเกษตร  5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 

 0.15 เมตร พรอมลูกรัง

ไหลทาง 0.50 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

267 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการ ถนน คสล.  ระยะทาง 700,000 700,000 700,000 700,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

สายสระน้ํา แมกองแกว-ถนนคุมหัวซับคมนาคมและขนสง 500.00 เมตร  กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานซบัใหญพัฒนา หมูที่ 10 พืชผลทางการเกษตร 5.00 เมตร  หนาเฉลี่ย

0.15 ม. พรอมวางทอ

ระบายน้ํา (หมูที่ 10)

268 กอสรางถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อสะดวกในการ ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

ทุกหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน คมนาคมและขนสง ระยะทาง 2,000.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

พืชผลทางการเกษตร กวาง 6.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

269 กอสรางถนนลูกรัง สายตลุกคูณ เพื่อใหประชาชนมี ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง 400,000 400,000 400,000 400,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

หมูที่ 8 - ทุงกระถิน ตําบลตะโกทอง ถนนสําหรับใชในการ ระยะทาง 2,000.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

คมนาคมและขนสง กวาง 6.00 เมตร  หนา 

พืชผลทางการเกษตร 0.15 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

270 ปรับปรุงซอมแซม ถนนลูกรัง เพ่ือความสะดวกในการ ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง 600,000 600,000 600,000 600,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

สายวังขื่อ หมูที่ 4 คุมโนน คมนาคม ระหวางวังขื่อ- ระยะทาง 3,000.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

สมบูรณ  ตําบลซบัใหญ - วังอุดม ตําบลทากูบ กวาง 6.00 เมตร หนา 

วังอุดม ตําบลทากูบ 0.15 เมตร

271 กอสรางถนนลูกรัง ยกรองพูนดิน เพื่อความสะดวกใน ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง 750,000 750,000 750,000 750,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

สายบานซับจาน หมูที่ 14 - การคมนาคม ระหวาง ระยะทาง 2,500.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานซบัใหญ หมูที่ 1 - หมูบาน กวาง 8.00 เมตร  หนา และขนสงสินคาเกษตร

พระบาทเขายายหอม ตําบล 0.20 เมตร พรอมวางทอ

ตะโกทอง บริเวณที่น้ําสามารถกัดเซาะได

272 ปรับปรุง ถนนลูกรังสาย เพ่ือความสะดวกใน ยกรองพูนดิน ถนนลูกรัง 420,000 420,000 420,000 420,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

บานโนนสะอาด หมูที่ 3 - การคมนาคม ระหวาง ระยะทาง 2,100 เมตร  ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานหนองนกเขียน ตําบลตะโกทอง วังขื่อ-วังอุดม ตําบลทากูบ กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

273 ยกรองพูนดินถนนลูกรังสายคุม เพื่อความสะดวกในการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 400,000 400,000 400,000 400,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ไดรับความสะดวกในการ อบต.ซับใหญ

ประปาบานโนนสะอาด หมู3 - คมนาคม และขนสง 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ขนสงพืชผลทางการเกษตร อ.ซับใหญ

บานซบัใหม ต.ตะโกทอง พืชผลทางการเกษตร 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง

274 ยกรองพูนดินถนนลูกรังเสนใหม เพ่ือความสะดวกในการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 400,000 400,000 400,000 400,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ไดรับความสะดวกในการ อบต.ซับใหญ

เสนปะรัมชาง - วังตาเทพ การคมนาคม และขนสง 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ขนสงพืชผลทางการเกษตร อ.ซับใหญ

ตําบลนายางกลัก พืชผลทางการเกษตร 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง

275 ปรับปรุงถนนลาดยางทุกหมูบาน เพื่อซอมแซมถนน ซอมแซมถนนลาดยางที่ 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

ลาดยางใหอยูในสภาพ ชํารุดทุกสายในเขต อบต. ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

ใชงานไดตามปกติ คมนาคม
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

276 กอสรางถนนลาดยางเขาหมูบานและ เพ่ือใหประชาชนมีถนน ระยะทาง 2,700.00 เมตร 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

ภายในหมูบานทุกหมูบาน สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 7.00 เมตร ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมไหลทาง คมนาคม

277 กอสรางถนนลาดยาง สายตลุกคูณ - เพ่ือความสะดวกในการ ระยะทาง 5,000.00 เมตร 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

 วังพง - ซับใหญพัฒนา คมนาคมระหวางหมูบาน กวาง 7.00 เมตร พรอมไหลทาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

และขนสงพืชผลทางการเกษตร คมนาคม

278 กอสรางถนนลาดยางโนนสะอาด เพ่ือใหประชาชนมีถนน ระยะทาง 4,800.00 เมตร  24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

หมูที่ 3 - บานวังขื่อ หมูที่ 4 สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 5.00 เมตร  หนา ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 0.15 เมตร พรอมลูกรัง คมนาคม

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

279 กอสรางถนนลาดยาง สายคุม เพื่อสะดวกในการ ระยะทาง 2,700.00 เมตร 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

จอมแกว หมูที่ 3 - บานเขา คมนาคม และขนสง กวาง 7.00 เมตร พรอมไหลทาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

นางรัก อําเภอเทพสถิต พืชผลทางการเกษตร คมนาคม

280 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการ อางเก็บน้ําพันธนิธิ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

เสริมเหล็กรอบอางพันธนิธิ คมนาคมเพ่ือความเปน บานซับใหญ หมูที่ 1 ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ระเบียบเรียบรอย พรอมลงลูกรังไหลทาง 

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

281 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการ บานโนนจําปาพัฒนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

เสริมเหล็กรอบสระน้ํา บาน คมนาคม เพ่ือความเปน หมูที่ 12 พรอมลงลูกรัง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

โนนจําปาพัฒนา หมูที่ 12 ระเบียบรอย ไหลทาง (ตามแบบ

 อบต.ซับใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

282 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาน เพ่ือความสะดวกในการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 400,000 400,000 400,000 400,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

เขาดินวนา หมูที่ 13 - บาน คมนาคม และการขนสง 7,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 สะดวกรวดเรว็ในการสัญจร อ.ซับใหญ

ซับหาง หมูที่ 9 พืชผลทางการเกษตร 0.15 เมตร  (ตามแบบ ไปมา และลดอุบัติเหตุทาง

อบต.ซับใหญ กําหนด) ทางถนนได

283 กอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม นักเรียน และประชาชน อบต.ซับใหญ

ผิวถนนจราจรหนาโรงเรียน สําหรับใชในการคมนาคม 131.00 เมตร กวาง 11.00 ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ไดรับความสะดวกในการ อ.ซับใหญ

ซับใหญวิทยาคม ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมตร  หนาเฉลี่ย 10.00 คมนาคม

และปลอดภัย เซนติเมตร

284 กอสรางถนนลาดยาง บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีถนน ถนนลาดยาง ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม นักเรียน และประชาชน อบต.ซับใหญ

ผิวถนนจราจรหนาโรงเรียน สําหรับใชในการคมนาคม 131.00 เมตร กวาง ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ไดรับความสะดวกในการ อ.ซับใหญ

ซับใหญวิทยาคม ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 11.00 เมตร หนาเฉลี่ย คมนาคม

และปลอดภัย 10.00 เซนติเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

285 กอสรางรองระบายน้ํา คสล. ริมทาง เพื่อปองกันการ สรางรองระบายน้ํา คสล. 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 - มีถนนสําหรับการคมนาคม เปนรองระบายน้ํา อบต.ซับใหญ

ในเขตชุมชน กัดเซาะถนน คสล. ภายในหมูบานในเขตชุมชน ที่สะดวกขึ้นรอยละ 70 ลดการกัดเซาะถนน อ.ซับใหญ

ภายในชุมชน (จากหนาอําเภอ ถึง 

อําเภอซับใหญ)

286 กอสรางบลอกคอนเวิรส เพ่ือใหน้ําสามารถไหล อางเก็บน้ําพันธนิธิ  -  -  - 600,000 - ลดปญหาน้ําทวม ประชาชนไดรับการแกไข อบต.ซับใหญ

เสริมเหล็กบริเวณอางเก็บน้ํา ไดสะดวกลดปญหาน้ํา  - ทิศตะวันตก 1 จุด ขังในพื้นที่ ปญหาน้ําทวมขัง และ อ.ซับใหญ

พันธนิธิ จํานวน 2 จุด ทวมขัง  - ทิศเหนือ 1 จุด รอยละ 80 ทรัพยสินเสียหาย

287 กอสรางถนน คสล. สายเนินสงา เพ่ือใหประชาชนมี จํานวนถนน คสล. 1 เสน  1,548,000 - - - - รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีการขนสง อบต.หนองฉิม

 ถึง ถนน รพช.เดิม การสัญจรและมีการ ยาว  4,200.00 ม.  กวาง 6.00 ม. ครัวเรือนประชาชนที่มี ทางการเกษตรดีขึ้น อ.เนินสงา

ขนสงสินคาทาง คาพิกัด GPS   การคมนามคมสะดวก

การเกษตรที่ดีขึ้น เริ่ม  E = 15.5570019 รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

 N =101.9936327 

สิ้นสุด E = 15.5266845  N=101.9877469 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

288 กอสรางถนน คสล. สายหมูที่  7 เพ่ือใหประชาชนมี จํานวนถนน คสล. 1 เสน  1,840,000 - - - - รอยละหรือจํานวน ประชาชนมีการขนสง อบต.หนองฉิม

 ถึงหนองไผลอม การขนสงสินคาทาง ยาว  4,400.00 ม. กวาง 7.00 ม. ครัวเรือนประชาชนที่มี ทางการเกษตรดีขึ้น อ.เนินสงา

การเกษตรที่ดีขึ้น คาพิกัด GPS การคมนามคมสะดวก

เริ่ม  E = 15.5481252 รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

  N =101.9513926 

สิ้นสุด E = 15.5344518  

N=101.9222793

289 กอสรางสะพาน คสล. สายทาขาม เพ่ือใหประชาชนมี ขนาดกวาง 9.00 ม. 3,500,000 - - - - รอยละ 50 ของประชาชน ประชาชนสามารถสัญจร อบต.ตาเนิน

หมูที่  5 เสนทางคมนาคม ยาว  35.00 ม. ไดรับความสะดวก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว อ.เนินสงา

ใชอยางเหมาะสม คากัด GPS

และสะดวกสบาย N =15.552127 

E = 102.029275
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

290 กอสรางถนนทางมาลายสีแดง เพ่ือใหประชาชนและ กอสรางทางมาลายสีแดง 350,000 - - - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนผูใชถนน อบต.เนินสงา

พรอมสัญญาณไฟกระพริบ ชวงหนา ผูที่ใชถนนไดมีความ  พรอมสัญญาณไฟกระพริบ มีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัย อ.เนินสงา

ร.ร.รวมราษฎรวิทยานุกูล  ปลอดภัย รายละเอียดตามปริมาณงาน การใชถนน

สี่แยกบานหนองไขน้ํา  หมูที่ 9 และแบบแปลนที่กําหนด 

และสี่แยกทางเขาบานกะฮาด หมูที่ 6  คาพิกัด  N =15.634907 

 E = 102.015853

N=15.642533

E = 102.015072

291 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน 1.จากหมูที่ 12 บานโนนทัน 8,000,000 - - - - 1.รอยละของระยะทาง 1.ทําใหประชาชนสัญจรไป-มาอบต.หนองตูม

 เชื่อมระหวางบานโนนเสลา ประชาชนสัญจรไป-มา ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว ของถนนที่ไดมาตรฐาน สะดวก อ.ภูเขียว

 - ต.บานแกง ไดสะดวก จังหวัดชัยภมูิถึงหมูที่ 15 2.รอยละของประชาชน 2.ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ

ตําบลบานแกง อําเภอภูเขียว เดินทางสะดวก

จังหวัดชัยภมูิ 3.รอยละของอุบัติเหตุที่ลดลง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

292 ซอมสรางผวิทางแอลฟลติก เพ่ือใหการคมนาคมเกิด กวาง 6.00 ม. - 51,750,954 51,750,954 51,750,954 - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับบริการ อบต.หนอง

คอนกรีตโดยวิธี Pavement in ความสะดวกปลอดภยั ยาว  12,000.00 เมตร  ของหมูบานไดใช สาธารณะที่มีคุณภาพ คอนไทย

Place  Recycling บานโคกสะอาด  ไหลทางขางละ 1.50 ม. ประโยชนจากโครงการนี้ อ.ภูเขียว

หมูที่ 1 - บานมูลกระบือ ม.8 หนา 0.05 ม.หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

108,000 ตรม.รายละเอียดตาม

ปริมาณงานพรอมระบุขอพิกัด

จุดเริ่มตน N: 16.4753211111111

 E:102.1447499999999

จุดสิ้นสดุ N: 16.4519844444444 

E:1022404300000000
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

293 ซอมสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการคมนาคมเกิด กวาง 6.00 ม. - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับบริการ อบต.หนอง

สายบานหัวหนอง หมูที่ 7 ความสะดวกปลอดภยั ยาว 1,000.00 เมตร ของหมูบานไดใช สาธารณะที่มีคณุภาพ คอนไทย

ถึงบานโนนโพธิ์  ต.นาเพียง หนา 0.05 ม.รายละเอียด ประโยชนจากโครงการนี้ อ.ภูเขียว

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตามปริมาณงานพรอมระบุขอ

พิกัดจุดเริ่มตน N: 16.475233  E:102.230339

จุดสิ้นสดุ N: 16477343 E:102.237809

294 กอสรางถนนคสล. เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน ระยะทางกวาง  6.00  เมตร - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 1.รอยละของประชาชน ทําใหประชาชนเดินทางสะดวกอบต.บานดอน

บานฉนวนม.2 ถนน บานฉนวน - ยาว  935.00 เมตร เดินทางสะดวก อ.ภูเขียว

 บานเพชร  (เปนถนนเชื่อม หนา 0.15 เมตร 2.รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ

บานฉนวน – บานเพชร)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

295 กอสรางทอบล็อกเหลี่ยม เพื่อลดปญหาน้ําทวม ชวงลําหวยกุดขอนแกน - 767,000  767,000  767,000  - 1.รอยละของประชาชน  -ทําใหประชาชนเดิน อบต.บานดอน

บานดอน  ม.11 (ถนนสาย  - ทอลอดเหลี่ยมชนิด 3 ชองทาง เดินทางสะดวก ทางสะดวก อ.ภูเขียว

บานสระแต – บานหนองผักหลอด)  (3  ชอง  2.40x2.40x10.00ม.) 2.รอยละของประชาชน  -ทําใหลดปญหาน้ําทวม

ที่พึงพอใจ

3.ทําใหลดปญหาน้ําทวม

296 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง  4.00  เมตร  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 1.รอยละของประชาชน  -ทําใหประชาชนเดินทาง อบต.บานดอน

เหล็ก(คสล.)จุดเริ่มตนบานดอน – ยาว  1,000.00  เมตร เดินทางสะดวก สะดวก อ.ภูเขียว

หนองคู  อําเภอบานแทน  หนา  0.04  เมตร 2.รอยละของประชาชน  -ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ

(ถนนสายบานสระแต – ที่พึงพอใจ

บานหนองผักหลอด)

297 ซอมสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดใชถนน กวาง  6.00  เมตร - 2,250,000 2,250,000 2,250,000 - อบต.มีถนนสําหรับ ประชาชนไดมีถนนใชคมนาคมอบต.โคกสะอาด

สายโคกสะอาด-บานโจด  สําหรับคมนาคม ยาว  3,000.00 เมตร คมนาคมไดอยางสะดวก อยางสะดวกรวดเร็ว อ.ภูเขียว

หนา  0.15 เมตร รอยละ 70 ขึ้นไป
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

298 ซอมสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดใชถนน กวาง  6.00  เมตร - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - อบต.มีถนนสําหรับ ประชาชนไดมีถนนใชคมนาคมอบต.โคกสะอาด

สายโคกสะอาด-หัวคูสระ  สําหรับคมนาคม ยาว  5,000.00 เมตร คมนาคมไดอยางสะดวก อยางสะดวกรวดเร็ว อ.ภูเขียว

หนา  0.15 เมตร รอยละ 70 ขึ้นไป

299 กอสรางถนนลูกรังเลียบ เพ่ือใหประชาชนไดใชถนน กวาง  4.00  เมตร - 3,750,000 3,750,000 3,750,000 - อบต.มีถนนสําหรับ ประชาชนไดมีถนนใชคมนาคมอบต.โคกสะอาด

ลําน้ําเชิญจากบานโนเจดียงามถึง เขาสูพ้ืนที่การเกษตร ยาว  15,000.00 เมตร คมนาคมไดอยางสะดวก อยางสะดวกรวดเร็ว อ.ภูเขียว

บานหนองไรไก  ตําบลโคกสะอาด  หนา  0.10 เมตร รอยละ70 ขึ้นไป

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  

300 ปรับปรุงผิวผวิถนนคสล. เพ่ือแกไขปญหาความเดือด ผิวจราจรกวางเฉลี่ย  4.00 - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 - จํานวนเสนทางที่ไดรับ ทําใหประชาชนไดรับความ ทต.บานเพชรภูเขียว  

เปนแบบAsphaltic  Concrete  รอนของราษฎรใหประชาชน เมตร ระยะทางยาว  3,000.00 เมตร  การกอสรางไดมาตรฐาน สะดวกในดานการคมนาคม อ.ภูเขียว

บริเวณถนนสายบานเพชร  ไดรับความสะดวกในดานการคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  เพ่ิมขึ้นจํานวน  1  สาย การจราจรขนสงและการขนสง

ตําบลบานเพชรถึงหนองขา คมนาคมการจราจรขนสง 12,000.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตรเปน

ตําบลบานดอน   และการขนสงผลิตผลทาง การประหยัดเวลาประหยัด

การเกษตรเปนการประหยัด คาใชจายประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

เวลาประหยัดคาใชจาย

ประชาชนมีรายไดเพิ่ม

301 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือทําใหการคมนาคมและ ผิวจราจรกวางเฉลี่ย  5.00 - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 - จํานวนเสนทางที่ไดรับ ประชาชนไดใชถนนที่มีความทต.บานเพชรภูเขียว  

จากบานคงเมือง  หมูที่  2  สัญจรของประชาชนสะดวก เมตร ระยะทางยาว  3,000.00   เมตร  การกอสรางไดมาตรฐาน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได อ.ภูเขียว

(เขต ทต.บานเพชรภูเขียว ) ยิ่งข้ึนเพื่อลดอุบัติเหตุในการ คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  เพ่ิมขึ้นจํานวน  1  สาย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได

ถึงบานหนองขาม  หมูที่  4  ใชถนนสงเสริมแหลง 15,000.00 ตารางเมตร อยางสะดวกสบายประหยัด

(เขตอบต.บานเพชร)  ทองเที่ยว คาใชจายในการเดินทางและ

การขนสงสงเสริมการทองเที่ยว

และประชาชนมีอาชีพมีรายได

เพ่ิมสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

302 ซอมแซมผิวจราจรบริเวณ เพ่ือแกไขปญหาความเดือด ซอมแซมผิวจราจรAsphaltic  - 3,000,000 3,000,000 - จํานวนเสนทางที่ไดรับ ทําใหประชาชนไดรับความ ทต.บานเพชรภูเขียว  

ถนนสายบานเพชรตําบลบานเพชร รอนของราษฎรใหประชาชน Concrete ผิวจราจรกวางเฉลี่ย การกอสรางไดมาตรฐาน สะดวกในดานการคมนาคม อ.ภูเขียว

ถึงบานบัวผักเกวียนตําบลกวางโจน  ไดรับความสะดวกในดานการ 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร  เพ่ิมข้ึนจํานวน  1  สาย การจราจรขนสงและการ

คมนาคมการจราจรขนสง คิดเปนพ้ืนที่ไมนอยกวา  6,000.00  ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

และการขนสงผลิตผลทาง เปนการประหยัดเวลาประหยัด

การเกษตรเปนการประหยัด คาใชจายประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น

เวลาประหยัดคาใชจาย

ประชาชนมีรายไดเพิ่ม

303 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน เชื่อมระหวางตําบลกวางโจน  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - เพ่ือใหมีถนนที่มีคุณภาพ เพ่ือใหมีถนนที่มีคุณภาพ อบต.กวางโจน

เชื่อมระหวางตําบลกวางโจน ที่ใชสัญจรไปมาไดสะดวก เทศบาลตําบลธาตุทอง อ.ภูเขียว

หมูที่ 14   เชื่อมเทศบาลตําบล ขนาดกวาง  4.00 เมตร 

ธาตุทอง ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  5,000.00 ตารางเมตร

ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตนโครงการที่   X20038  Y1800517  

จุดสิ้นสดุโครงการ  X197788  Y179841

304 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน ขนาดกวาง  5.00 เมตร - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - เพ่ือใหมีถนนที่มีคุณภาพ เพ่ือใหมีถนนที่มีคุณภาพ อบต.กวางโจน

เชื่อมระหวางตําบลกวางโจน  ที่ใชสัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,000.00 เมตร หนา0.15 เมตร อ.ภูเขียว

หมูที่  1  ถึงหมูที่  9  ตําบลโอโล หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  5,000.00 ตารางเมตร 

ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

จุดเริ่มตนโครงการที่   X20191 Y1804730  

จุดสิ้นสดุโครงการ  X201429 Y1806690

5-9/253



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

305 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออํานวยความสะดวกให กวาง  5.00  เมตร - 14,817,000 14,817,000 14,817,000 - รอยละ  80 ของ ประชาชนไดรับความสะดวก เทศบาลตําบล

สายบานหนองแซง   ประชาชนที่ใชเสนทาง ยาว  3,200.00  ม.หนา  0.15  ม. ประชาชนใชคมนาคม และปลอดภัยในการเดินทาง บานแกง

ต.บานแกง - บานหัวคูสระ  มีความปลอดภยัและขนสง หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา และขนสงผลผลิตทาง อ.ภูเขียว

ผลผลิตทางการเกษตร   26,000.00  ตร.ม.    การเกษตรไดรวดเร็วขึ้น

รวดเร็วขึ้น พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ  

N  16.4173370000  E  102.0763407127  

พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ  

N 16.4604350000  E  102.0884782475

306 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กวาง 5.00 เมตร - 1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ  80 ของ ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.บานเพชร

สายบานหนองขาม  หมูที่  4   ยาว 750.00 เมตร ประชาชนใชคมนาคม สบายในการคมนาคม อ.ภูเขียว

ถึงบานเมืองคง   หมูที่  2 หนา 0.15 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

307 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร - 2,430,000 2,430,000 2,430,000 รอยละ  80 ของประชาชน ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.บานเพชร

สายหนองสะแบงถึง ยาว 1,000.00 เมตร ใชคมนาคม สบายในการคมนาคม อ.ภูเขียว

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร หนา 0.15 เมตร

308 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟสติก เพ่ือใหประชาชนสัญจร กวาง  6.00  เมตร - 4,625,000 4,625,000 4,625,000 - รอยละของประชาชน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.ผักปง

สายบานหนองเซียงซา  หมูที่  8  ไป-มา สะดวกปลอดภยั  ยาว 2,390.00  เมตร  สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วปลอดภัย อ.ภูเขียว

ตําบลผักปง – บานหนองดินดํา  ไหลทางกวาง  1.00  เมตร  รวดเร็วปลอดภัย

หมูที่  14  ตําบลบานแกง  พิกัด  N 16.40692192147792

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ E  102.13566134430584    

และ N  16.409600561102515       

E  102.11430943569675
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

309 ซอมสรางผวิทางลาดยาง เพ่ือใหการเดินทางสะดวก  กวางเฉลี่ย  18.17  เมตร  - 9,829,000 9,829,000 9,829,000 - รอยละของประชาชน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ทต.ภูเขียว

 Asphaltic  concrete  ปลอดภัย ยาว  1,050.00  เมตร สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วปลอดภัย อ.ภูเขียว

สาย  2037  เชื่อมตอระหวางหมู  1 ผิว  Asphaltic  concrete  รวดเร็วปลอดภยั

เทศบาลตําบลภูเขียว  ถึงหมู  17 หนา  0.05  เมตร  

อบต.ผักปง  ตําบลผักปง  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  19,080.00  ตารางเมตร

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ  16.36690071974022  102.13068723678589  

โดยวิธี  Pavement  in  Place  Recycling จุดสิ้นสดุโครงการ  16.36345217561714  102.12415337562561

310 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดกวาง  6.00 เมตร - 6,322,000 6,322,000 6,322,000 - ถนนคสล.จํานวน  1 ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.โอโล

สายบานหนองแวงเชื่อมตอ สัญจรของประชาชนที่ตอง ยาว  2,162.00 เมตร  แหง  ระยะทาง  ในการสัญจร อ.ภูเขียว

ถนนลาดยางสายโนนดินจี่ - การเดินทางมายังอําเภอ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 2,162  เมตร

หนองงูเหลือม  หมู  8  ตําบลโอโล  ภูเขียวเพราะเสนทางนี้ กอสรางไมนอยกวา  12,972.00 ตารางเมตร

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนจากหลายหมูบาน พิกัดเริ่มตนที่  N16.3354833333330  
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

หลายตําบลสามารถเดินทาง E.102.2051333333330  

เขาสูอําเภอภูเขียวไดอยาง จุดสิ้นสุด  N  16.3560500000000  

สะดวก  รวดเร็วยิ่งข้ึน E.102.208300000060

2.ประชาชนมีเสนทางในการ

ขนถายผลผลติทางการเกษตร

ไดสะดวกยิ่งขึ้น

311 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 6.00 เมตร - 24,000,000 - - - ถนนลาดยาง การสัญจร ขนสง อบต.หนองบัวโคก

หมูที่ 5 จากหนาวัดบานทามจาน - สะดวกในการสัญจร ยาว 13,000.00 เมตร ยาว 13,000 เมตร สะดวกยิ่งขึ้น อ.จัตุรัส

บานสระสี่เหลี่ยม ต.บานกอก พิกัดเริ่มตนที่  N15.496747

E.101.834782

จุดสิ้นสดุ  N  15.481850

E.101.898043
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

312 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนมีถนนที่ดี กวาง 8.00 เมตร - - 17,000,000 - - ถนนลาดยาง การสัญจร ขนสง อบต.หนองบัวโคก

หมูที่ 6 สายบานหนองพง - สะดวกในการสัญจร ยาว 7,000.00  เมตร ยาว 7,000 เมตร สะดวกยิ่งขึ้น อ.จัตุรัส

บานสระสี่เหลี่ยม ต.บานกอก หนา 0.05 เมตร

พิกัดเริ่มตนที่  N15.490535

E.101.858954

จุดสิ้นสดุ  N  15.477117

E.101.879109

313 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อสะดวกตอการลําเลียง กวาง 8.00 เมตร - - - 10,000,000 - ถนนลาดยาง การสัญจร ขนสง อบต.หนองบัวโคก

หมูที่ 2 สายคูเมือง  - ไรนายอาจ พืชผลทางการเกษตร ยาว 5,000.00  เมตร ยาว 5,000 เมตร สะดวกยิ่งขึ้น อ.จัตุรัส

เหิงชุนทด หนา 0.05 เมตร

พิกัดเริ่มตนที่  N15.447969 E.101.862745

จุดสิ้นสดุ  N  15.431195 E.101.899219
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

314 ซอมสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ือใชในการสัญจรและ พิกัดเริ่มตนที่  3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  - 1.รอยละความพึงพอใจ ประชาชนที้ง 2 ตําบลใช ทต.จัตุรัส

เสริมเหล็กบานกอก หมูที่ 1 ถนน ขนผลผลิตทางการเกษตร N15.5655555555555 ของประชาชนที่ใชใน เสนทางสัญจรไปมา รวมกัน อ.จัตุรัส

สุจิตรา (ตั้งแตหนาสวนอาหาร ตําบลถึงตําบล E.101.8504667777 การสัญจร และขนพืชผลทางการเกษตร

ชายทุง ถึง ราน ต.มารท) 2.ใชในการสัญจรไปมา จุดสิ้นสุด  N  15.5711888888888 2.จํานวนประชาชนผูใช

ในชวงฤดูฝนเปนหลุมเปนบอE.101.8538555555555 สัญจร

315 กอสรางถนนลาดยาง (แบบแคปซีล) เพ่ือใหประชาชนมีถนนลาด ลาดยาง จํานวน 1 สาย 12,000,000 - - - - รอยละหรือจํานวน การคมนาคมขนสง ผลผลิต อบต.ละหาน

บานโนนจาน ต.ลานหาน ยางใชในการคมนาคมสัญจร ยาว 6,000.00  เมตร ประชาชนใชถนนสัญจร ไดสะดวก รวดเร็วฝุนละออง อ.จัตุรัส

เชื่อมบานโนนค ูตําบลหนองบัว ระหวางตําบลไดสะดวก รวดเร็ว สะดวกเพิ่มขึ้น 5%

316 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคม ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

สายบานทากูบถึงบานโปงเกต สะดวก 8.00 เมตร ไหลทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

(ตําบลทากูบ) ถึง บานเขื่อนลั่น 1.00 เมตร รอยละ 70

ถึงบานตะโกทอง (ตําบลตะโกทอง)  ยาว 15,000.00 เมตร

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

317 กอสรางถนนลาดยาง สายจาบ เพ่ือใหการคมนาคม ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

หวยสมปอย (สายแยกทาชวน) สะดวก 8.00 เมตร ไหลทาง 1.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ตําบลทากูบ - บานวังขื่อ ตําบล ยาว 6,500.00 เมตร รอยละ 70

ซับใหญ อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ

318 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 8.00 เมตร 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

จากบานโปงเกต ตําบลทากูบ สะดวก ยาว 13,000.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

อําเภอซับใหญ - บานรานหญา หนา 0.50 เมตร รอยละ 70

ตําบลหนองโดน อําเภอจัตุรัส จ.ชัยภมูิ ปริมาตร 1,600.00 

ลูกบาศกเมตร

319 กอสรางถนนคอนกรีต (คสล.) เพ่ือใหการคมนาคม กวาง 5.00 เมตร 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ

จากบานวังรัง ตําบลทากูบ - สะดวก ยาว 3,000.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

บานหนองนกเขียน ตําบล หนา 0.15 เมตร รอยละ 70

ตะโกทอง อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

320 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กวาง 8.00  เมตร 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

แอสฟลทตกคอนกรีต สายบาน สะดวก ยาว 4,000.00  เมตร ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

เขื่อนลั่น ต.ตะโกทอง ถึงบานใหม หนา 0.50 เมตร ไปมาสะดวก มีความ

นาดี ตําบลบานขาม (หมูที่ 1) ปริมาตร 16,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ

321 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กวาง 8.00 เมตร 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย สะดวก ยาว 6,000.00  เมตร ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

ทุงกระถิน ต.ตะโกทอง - บานซบัหาง หนา 0.50 เมตร ไปมาสะดวก มีความ

ตําบลซับใหญ (หมูที่ 10) อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ ปริมาตร 24,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

322 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา กวาง 8.00 เมตร 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

แอสฟลทติกคอนกรีต จาก สะดวก ยาว 3,000.00 เมตร ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

บานโนนสะอาด ตําบลซบัใหญ หนา 0.50 เมตร ไปมาสะดวก มีความ

ถึงบานหนองนกเขียน หมูที่ 3 - ปริมาตร 12,000.00 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

บานโปงเกต ตําบลทากูบ (หมูที่ 3)

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ

323 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกกวาง 8.00 เมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง

คอนกรีต สายบานซบัใหม - บาน ยาว  2,000.00 เมตร ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

หนองประดู-บานเขาดินวนา หมูที่ 11 หนา 0.50 เมตร ไปมาสะดวก มีความพึงพอใจ

ปริมาตร 8,000.00 ลูกบาศกเมตร

324 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือสะดวกในการ ถนน คสล.ระยะทาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

สายตลุกคูณ ต.ซับใหญ - บาน คมนาคมและขนสง 2,000.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น ในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ซับใหม ตําบลตะโกทอง พืชผลทางการเกษตร กวาง 5.00 เมตร รอยละ 70

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พรอมลูกรังไหลทาง 0.50 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

325 กอสรางถนนลาดยาง สายวังขื่อ เพื่อใหประชาชนมีถนน ระยะทาง 2,700.00 เมตร 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

หมูที่ 4 ต.ซับใหญ -บานซบัสายออ สําหรับใชในการ  กวาง 7.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ คมนาคมสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง รอยละ 70 คมนาคม

326 กอสรางถนนลาดยาง สาย เพ่ือสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 8,000.00 เมตร 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ซับใหญ

เขาดินวนา หมูที่ 13 ตําบล กวาง 5.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น รวดเร็วในการคมนาคม อ.ซับใหญ

ซับใหญ - บานทุงกระถิน หนา 0.15 เมตร  พรอมลกูรัง รอยละ 70

ตําบลตะโกทอง - บานซบัหาง ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

หมูที่ 9 ตําบลซับใหญ อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ

327 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง ผิวจราจรกวาง  6.00  เมตร 20,000,000 - - - - รอยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร อบต.ตาเนิน

แอสฟสทติกคอนกรีต คมนาคมใชอยางเหมาะสม ไหลทางขางละ  1.00 เมตร  ของประชาชน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว อ.เนินสงา

สาย ทล. 2180  หมูที่ 10 และสะดวกสบาย ระยะทางประมาณ 6,300.00 เมตร  ไดรับความสะดวก

5-9/263



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

บานเนินทอง  ตําบลตาเนิน คาพิกัด  GPS 

 เชื่อมตอบานดอนเปลา  ตําบล E = 0810735  N =1724765 

บานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา E = 0814702 N=1726533

328 กอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนมีถนน กอสรางถนนลาดยาง 40,000,000 - - - - ประชาชนรอยละ 70 ประชาชนมีถนนไวสัญจร อบต.รังงาม

บานบุฝาย หมูที่  3  ต.รังงาม ไวสัญจรติดตอกันสะดวก ขนาดกวาง  6.00  เมตร มีการคมนาคมไดสะดวก ติดตอกันสะดวกและปลอดภัย อ.เนินสงา

อ.เนินสงาเชื่อมบานหวยหุงเกลือ และปลอดภัย  ยาว  10,000.00 เมตร และปลอดภัย

 ต.ทัพรั้ง  อ,พระทองคํา  หนา  0.04  เมตร 

 จ.นครราชสีมา คาพิกัด GPS 

E = 0818003  N =1713205 

E = 0817000 N=1708720
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

329 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหราษฎรไดใช ลักษณะสายทางเดิม  ถนนลูกรัง  - 8,267,000   -  - ราษฎรในเขต 1. ถนนมีสภาพดีขึ้น อบจ.ชัยภูมิ

Asphaltic Concrete ถนนสภาพที่ดีกอใหเกิด กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ต.หวยตอน สามารถใชงานไดตามปกติ

สายทางบานหวยตอน หมูที่ 1 ความปลอดภัยในชีวิต  ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยางผิวปู ต.โคกสูง อ.เมือง 2. ลดอุบัติเหตุจากการ

ตําบลหวยตอน - บานหวยยาง และทรัพยสิน Asphaltic Concrete จ.ชัยภูมิ รวมไป ใชถนน

หมูที่ 4 ตําบลโคกสูง 2. เพื่อใหการคมนาคม กม.0+500 ถึง กม.2+500 ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ 3. ราษฎรในพื้นที่ไดรับ

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนสงผลผลิตทางการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ใกลเคียงไดรับ ความสะดวกในการ

ชวงท่ี 1 (สายที่1) เกษตรออกสูทองตลาด หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา ความสะดวกใน คมนาคมและการขนสง

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 12,000.00 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ผลผลิตทางการเกษตร

และไมเกิดความเสียหาย พิกัด และขนสงสินคา ออกสูทองตลาดสะดวก

เริ่มตน   N=15.8840599999999 E=101.9345677777777 ยิ่งข้ึน

สิ้นสุด   N=15.8775344444444 E=101.9188655555555
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3. เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ ทางการเกษตร

และสาธารณภัยที่อาจ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไมนอยกวา

จะเกิดขึ้นจากการใชเสนทางและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว รอยละ 80
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

330 กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหราษฎรไดใช ลักษณะสายทางเดิม  - 9,756,000   -  - ราษฎรในเขต 1. ถนนมีสภาพดีขึ้น อบจ.ชัยภูมิ

Asphaltic Concrete ถนนสภาพที่ดีกอใหเกิด ถนนลูกรัง กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ต.หวยตอน สามารถใชงานไดตามปกติ

สายทางบานหวยตอน หมูที่ 1 ความปลอดภัยในชีวิต  ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยางผิวปู ต.โคกสูง อ.เมือง 2. ลดอุบัติเหตุจากการ

ตําบลหวยตอน - บานหวยยาง และทรัพยสิน Asphaltic Concrete จ.ชัยภูมิ รวมไป ใชถนน

หมูที่ 4 ตําบลโคกสูง 2. เพื่อใหการคมนาคมขนสงกม.2+500 ถึง กม.4+890 ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ 3. ราษฎรในพื้นที่ไดรับ

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตรออกสูกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,390.00 เมตร ใกลเคียงไดรับ ความสะดวกในการ

ชวงท่ี 2  (สายที่1) ทองตลาดไดอยางสะดวก หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา ความสะดวกใน คมนาคมและการขนสง

รวดเร็วและไมเกิดความเสียหาย14,340.00 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ผลผลิตทางการเกษตร

3. เพื่อปองกันอุบัติเหตุ พิกัด และขนสงสินคา ออกสูทองตลาดสะดวก

และสาธารณภัยที่อาจ N=15.8775344444444    E=101.9188655555555 ยิ่งข้ึน

จะเกิดขึ้นจากการใช N=15.8747388888888    E=101.8996599999999

เสนทาง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ ทางการเกษตร

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไมนอยกวา

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว รอยละ 80
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

331 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -           5,320,000  -           -           รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

Para Asphalt  Concrete อําเภอหนองบัวแดง ชนิดถนนลาดยาง ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในกวาง 8.00 เมตร ยาว 42,700.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0061 การสัญจร ไป-มาไดสะดวก ดําเนินการ ชวงที่ 1 กม.35+027 จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานหนองบัวแดง-บานโหลน รวดเรว็ และปลอดภัย ถึง กม.36+219 กวาง 6.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้น มีความสะดวก รวดเร็ว 

(ตอนที่ 2) 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,192.00 เมตร ไหลทาง ที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อําเภอหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง กวางขางละ 1.00 เมตร เพื่อการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคณุภาพใน

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ ทางการเกษตร การดํารงชีวิตประจําวัน

การขนสงผลผลิตทางกา ไมนอยกวา 9,536.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ท่ีดีขึ้น

รเกษตรออกสูทองตลาด ดําเนินการ ชวงที่ 2 กม.36+319

ไดรวดเร็วปลอดภัย ถึง กม.36+412 กวาง 6.00 เมตร 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยาว 93.00 เมตร ไหลทางกวาง

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 744.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 10,280.00 ตารางเมตร

พิกัด

เริ่มตน  ชวงท่ี 1 N=16.2256722222222   E=101.5430800000000

สิ้นสุด  ชวงที่ 1 N=16.2233388888888   E=101.5323066666666

เริ่มตน  ชวงท่ี 2  N=16.2233044444444   E=101.5312755555555

สิ้นสุด  ชวงที่ 2  N=16.2232777777777   E=101.5304077777777

ตามแบบมาตรฐานของ

องคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิและมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

332 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -            - 8,194,000  -           รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ อบจ.ชัยภูมิ

Para Asphalt  Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิชนิดถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ประชาชนในเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ดําเนินการโดยวิธี Recycling ไดใชถนนในการสัญจร ไป-ยาว 2,490.00 เมตร อําเภอจัตุรสั 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0095 ไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ ชวงที่ 1 กม.0+000 ถึง จังหวัดชัยภูมิ รวมไป การเกษตรของประชาชน

บานโนนฝาย-บานโนนครอ และปลอดภัย กม.1+244 กวาง 6.00 เมตร ถึงผูที่สัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

(ตอนที2่) อําเภอจัตุรัส 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 1,244.00 เมตร ไหลทาง ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิกวางขางละ 1.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคณุภาพใน

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม การเกษตร และการ การดํารงชีวิตประจําวัน

ทางการเกษตรออกสูทอง นอยกวา 9,952.00 ตารางเมตร สัญจรไป-มา ที่ดีขึ้น

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัยดําเนินการ ชวงที่ 2 กม.1+427 ถึง

กม.2+300 กวาง 6.00 เมตร 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยาว 873.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,238.00 ตารางเมตร

ดําเนินการ ชวงที่ 3 กม.2+300 ถึง

กม.2+460 กวาง 6.00 เมตร 

ยาว 160.00 เมตร ไหลทาง

กวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,280.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

16,470.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัด

เริ่มตน ชวงท่ี 1 N=15.5279722222222 E=101.782178888888

สิ้นสุด ชวงท่ี 1 N=15.5183900000000 E=101.787216666666

เริ่มตน ชวงท่ี 2 N=15.5167566666666 E=101.787422222222

สิ้นสุด ชวงท่ี 2 N=15.5149344444444 E=101.7823566666666

เริ่มตน ชวงท่ี 3 N=15.5149344444444 E=101.7823566666666

สิ้นสุด ชวงท่ี 3 N=15.5151833333333 E=101.7808755555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

333 กอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหการคมนาคมระหวางถนนลาดยาง ขนาดกวาง  - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

ซับหาง ม.9 ต.ซับใหญ - ตําบลสะดวกและมีความ 6 เมตร ยาว 20 กม. คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ

บานหนองนกเขียน ม.3 ปลอดภัย ประชาชนไดรับ หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รอยละ 70 คมนาคม

บานโปรงเกตุ ต.ทากูบ ความสะดวกรวดเร็ว และ

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ เขาสูเสนทางทองเท่ียว 

แหลงทองเท่ียว
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

334 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหการสัญจรไปมา ถนนกวาง 5 เมตร  -  - 1,875,000  -  - มีถนนสําหรับการ การสัญจรไปมา อบต.ทากูบ

เสรมิเหล็ก จากบานวังรัง ระหวางตําบล สะดวก ยาว 3,000 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น ระหวางตําบล สะดวก

ม.8 ต.ทากูบ ถึงบาน รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร รอยละ 70 รวดเร็ว และปลอดภัย

หนองนกเขียน ม.3 ต.ตะโกทอง

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

335 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกถนนกวาง 8 เมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ 60 ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

แอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 3,000 เมตร ของประชาชนที่สัญจร สะดวก ตะโกทอง

จากบานโนนสะอาด หนา 0.50 เมตร ไปมา มีความพึงพอใจ

ต.ซับใหญ - บานหนองนก ปริมาตร 12,000 ลบ.ม.

เขียน ม.3 ต.ตะโกทอง ม. 2  - 

บานโปรงเกตุ ต.ทากูบ

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

336 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนน ถนนลาดยาง ระยะทาง  - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

สายบานซบัใหญพัฒนา สําหรับใชในการคมนาคม 6 กิโลเมตร กวาง 7 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ

ม.10 ต.ซับใหม บานตลุกคูณ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว รอยละ 70 คมนาคม

ม.8 ต.ซับใหญ ถึงบาน

ซับใหญ ม.6 ต.ตะโกนทอง

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

337 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง  -  - 2,500,000  -  - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

เสรมิเหล็ก ภายในหมูบาน สําหรับใชในการคมนาคม 1,000 เมตร กวาง 5 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม

บานโนนสะอาด ม.3 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รอยละ 70

ต.ซับใหญ - บานวังขื่อ

ถึงบานซบัตูม ม.5 ต.ทากูบ

อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

338 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนน ถนน คสล. ระยะทาง  -  -  - 2,500,000  - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ

เสรมิเหล็ก ภายในหมูบาน สําหรับใชในการคมนาคม 1,000 เมตร กวาง 5 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม

บานซับเจริญสุข ม.5 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รอยละ 70

ต.ซับใหญ - บานบุฉนวน

ม.6 ต.ซับใหญ ถึงบานเขาบางรัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

339 โครงการกอสรางฝาย เพื่อกักเก็บน้ําไวใชเพื่อ ยาว 15 เมตร  -  -  - 1,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บ ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ อบต.ทากูบ

มข.2527 กั้นลําหวยหินแตก อุปโภค - บริโภค ลึก 2.5 เมตร เพิ่มขึ้น รอยละ 70 เพื่ออุปโภค- บริโภค

ม.6 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ อยางเพียงพอ

จ.ชัยภูมิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

340 โครงการกอสรางฝาย เพื่อกักเก็บน้ําไวใชเพื่อ ยาว 15 เมตร  -  -  - 1,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บ ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ อบต.ทากูบ

มข.2527 กั้นลําหวยหินแตก อุปโภค - บริโภค ลึก 2.5 เมตร เพิ่มขึ้น รอยละ 70 เพื่ออุปโภค- บริโภค

ม.8 ต.ทากูบ อ.ซับใหญ อยางเพียงพอ

จ.ชัยภูมิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

341 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกถนนกวาง 8 เมตร  -  - 6,000,000 6,000,000  - รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

แอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 3,000 เมตร ประชาชนที่สัญจร สะดวก ตะโกทอง

สายบานตะโกทอง ม.5 หนา 0.50 เมตร ไปมามีความพึงพอใจ

ต.ตะโทอง - บานเขื่อนลั่น ปริมาตร 12,000 ลบ.ม.

ม.1 - บานโปรงเกตุ ม.2

ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

342 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา ถนนกวาง 6 เมตร  -  - 5,000,000 5,000,000 6,000,000 รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.

แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก ยาว 4,000 เมตร ประชาชนที่สัญจร สะดวก ตะโกทอง

สายบาน(ทางเขาบาน หนา 0.50 เมตร ไปมามีความพึงพอใจ

หนองยางพัฒนา ม.7 ปริมาตร 12,000 ลบ.ม.

บานโสกหอยขม ม.2 ต.ตะโกทอง

ถึงบานวังพระทราย ม.7

ต.บานชวน อ.บําเหน็จณรงค

จ.ชัยภูมิ

รวม 342 โครงการ - - 120,354,200 1,343,150,354 1,034,124,354 860,023,054 36,500,000 - - -

รวมทั้งสิ้น 3,394,151,962
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกคลองวังนอ บานนา เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 10.00 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีน้ําเพียงพอ อบต.เจาทอง

อุดม หมูที่ 16 ต.เจาทอง การอุปโภคบริโภคและ ลึก 5.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร สามารถทําการเกษตร ในการอุปโภคบริโภค อ.ภักดีชุมพล

เชื่อมบานนาระยะ หมูที่ 1 เพ่ือการเกษตร พิกัดจุดเริ่มตน N 15.855925 , E 101.388414 ได เพ่ิมขึ้นรอยละ 50 และการเกษตร

ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ พิกัดจุดส้ินสุด N 15.845350 , E 101.374114

2 ขุดลอกหนองบัวชโลง หมูที่ 19 เพ่ือใหราษฎรมีน้ําเพ่ืออุปโภค ขุดลอกหนองบัวชโลง หมูที่ 19  2,005,000 - - -  - ขุดลอกหนองบัวชโลง ราษฎรในเขตพื้นที่ไดใช อบต.บานเพชร

บานหนองแวงรุงเรือง บริโภคในการประกอบอาชีพ บานหนองแวงรุงเรือง ปริมาณงาน จํานวน 1 แหง ประโยชน จากแหลงน้ํา อ.บําเหน็จณรงค

ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค ทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว พื้นที่ขุดลอกไมนอยกวา 14,985.00 มีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค

จ.ชัยภมูิ ในฤดูแลง ตารางเมตร ลึกจากระดับดินเดิม และเพ่ือทําการเกษตร พรอมทั้ง

3.00 เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีแหลงน้ําเพ่ือใชเลี้ยงสัตว

พ้ืนที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา สงผลใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น

ประมาณ12,500.00 ไร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.393895 E=101.662269

จุดสิ้นสดุ N=15.391435 E=101.662209

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3 กอสรางฝายน้ําลนหมูที่ 10 เพ่ือเก็บกักน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 10 863,000 - - -  - รอยละ 60 ของประชาชนมีฝายเก็บกักน้ํา อบต.ทุงนาเลา

ฝายใหญ ใชอุปโภคและใชประกอบ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผูใชน้ํามีความพึงพอใจ สําหรับใชอุปโภคและ อ.คอนสาร

อาชีพดานเกษตรกรรม ผนังขางสูง 3.50 เมตร ใชดานการเกษตร

กวาง 20.00  เมตร

พิกัดเริ่มตน N = 16.578578785068,E = 101.8906703622

4 กอสรางคลองสงน้ําดาดคอนกรีต  - เพ่ือเปนการปองกัน กอสรางคลองสงน้ําดาด 4,590,300 4,590,300 4,590,300 4,590,300  - รอยละ 80 ของประชาชน - น้ําในคลองมีคุณภาพ อบต.ทุงพระ

คอนกรีต หมูที่ 2 บานทุงพระ และแกไขปญหาภัยแลง คอนกรีต หมูที่ 2 บานทุง มีน้ําใช ที่ดี สําหรับนํามาใช อ.คอนสาร

ต.ทุงพระ อ.คอนสาร และอุทกภัย พระ ขนาดกวาง 2.60 เมตร อุปโภคและนํามาใช

จ.ชัยภมูิ  -  เพ่ือใหมีน้ําใชใน ทองคลองกวาง 1.00 เมตร เพื่อการเกษตร

การอุปโภคบริโภค รวมทั้ง ลึก 1.20 เมตร ยาว  - เกษตรกรมีน้ําเพียง

เพ่ือประกอบอาชีพทาง 5,200.00 เมตร พอแกการเพาะปลูก

การเกษตร พิกัดจุดเริ่มตน N = 16.65123512168  , E = 101.6441597675  - ทําใหลดรายจาย

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.645605582288 ,E = 101.8642356300 ของเกษตรกร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

 - เพ่ือเปนการจัดระบบ

และบริหารน้ําในคลอง

เพ่ิมการระบายน้ําทวมขัง

 - เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดเพิ่มขึ้นและลดความ

เสียหายในพ้ืนที่การเกษตร

5 โครงการกอสรางฝายหินทิ้งกั้น  - เพ่ือสรางฝายหินทิ้ง กอสรางฝายหินทิ้งกั้นแมน้ําชี 1,768,000 - - -  -  - มีแหลงน้ําเพ่ิมขึ้นรอยละ  - มีแหลงกักเก็บน้ําไวใช อบต.นางแดด

แมน้ําชี หมูที่ 16-18 กั้นแมน้ําชีไวใชเพื่อ ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว  - ผลผลิตการเกษตรเพ่ิมขัฃึ้นในฤดูแลง อ.หนองบัวแดง

ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง การเกษตร 28.00 เมตร สูง 2.00 เมตร รอยละ 70  - มีน้ําใชในการเกษตร

จ.ชัยภมูิ  - เพ่ือเปนแหลงกักเก็บ พิกัด  - เปนแหลงแพรพันธุปลาและอุปโภค

น้ําในชวงฤดูแลง N:101.588662 เพ่ิมขึ้นรอยละ 70  - เปนแหลงอาหาร

 - เพ่ือสงเสริมเกษตรกร E:16.204839  - กักเก็บน้ําไดประมาณ

ใหมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น 80,000 ลบ.ม. รอยละ 70
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6 ขุดลอกบึงอําพันธ ต.บานตาล เพ่ือกําจัดตนธูปฤาษี ขุดลอกบึงอําพันธ ขนาด 28,000,000 - - -  - บึงอําพันธถูกขุดลอก บึงอําพันธสามารถกักเก็บน้ํา อบต.บานตาล

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ และขุดลอกบึงอําพันธ 960,000.00 ตารางเมตร จํานวน 1 แหง เพ่ิมมากขึ้น อ.บําเหน็จณรงค

ใหกักเก็บน้ําไดเพิ่ม ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จํานวน

มากขึ้น 960,000.00 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบ อบต. กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.480709697 E=101.744556427

จุดสิ้นสดุ N=15.476884011 E=101.743912696

7 ขุดลอกคลองลําหวยทราย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ํา ขุดลอกคลองขนาดกวาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - คลองที่ทําการขุดลอก เกษตรกรมีน้ําใชเพือ อบต.บานชวน

หมูที่ 14 ต.บานชวน ใชในการทําการเกษตร 20.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร จํานวน 1 แหง การอุปโภค บริโภค อ.บําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ และใชอุปโภค บริโภค ลึกจากทองคลองเดิม 2.00 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.566991 E=101.542287

จุดสิ้นสดุ N=15.564299 E=101.558085
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 ขุดลอกหนาฝายน้ําลน เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ํา ขุดลอกหนาฝายน้ําลน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - พ้ืนที่ขุดลอก เกษตรกรมีน้ําใชเพ่ือการ อบต.บานชวน

บานหวยทราย หมูที่ 7 ใชในการทําการเกษตร บานหวยทราย ขนาดพื้นที่ 28,000.00 ตารางเมตร อุปโภค บริโภค อ.บําเหน็จณรงค

ต.บานชวน อ.บําเหน็จณรงค และใชอุปโภค บริโภค 28,000.00 ตารางเมตร

จ.ชัยภมูิ ลึกจากเดิม 2.00 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.556097 E=101.612154

9 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยขามเฒา เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา อางเก็บน้ําหวยขามเฒา 5,000,000 - - -  - รอยละ 90 ประชาชนมี ประชาชนไดมีน้ําไวใช ทต.บานเดื่อ

บานนาหัวโสก หมูที่ 6 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค บานนาหัวโสก หมูที่ 6 น้ําไวใชในการเกษตร สําหรับอุปโภคบริโภค อ.เกษตรสมบูรณ

และการเกษตรอยางเพียงพอ และการเกษตรตลอดป

10 ขุดลอกอางเก็บน้ําวังกุง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ขุดลอกอางเก็บน้ําวังกุง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

หมูที่ 4 ตําบลทากูบ อุปโภค บริโภค กวาง 3.50 เมตร รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

ยาว 300.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร อยางเพียงพอ

11 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสมปอย เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ขุดลอกอางเก็บน้ําหวย 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

หมูที่ 1,6,7,10 ตําบลทากูบ อุปโภค บริโภค สมปอย กวาง 3.50 เมตร รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

ยาว 300.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

12 กอสรางฝาย มข.2527 กั้นลําหวย เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค บริโภค อบต.ทากูบ

สมปอย (คุมฟาสีทอง) หมูที่ 1 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 และการเกษตรอยางเพียงพอ อ.ซับใหญ

13 กอสรางฝาย มข.2527 กั้นลําหวยมวง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

หมูที่ 10 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ

14 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยหินแตก หมูที่ 6 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ

15 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยวงัอุดม หมูที่ 12 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

16 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยวงักุง หมูที่ 4 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ

17 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนมีน้ําใชอุปโภค บริโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยพญานาค หมูที่ 8 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 และการเกษตร อยางเพียงพอ อ.ซับใหญ

18 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือสรางสิ่งแวดลอม บริเวณที่เหมาะสมในการ  - 500,000 500,000 500,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ํา เพ่ือการ อบต.ซับใหญ

 (ฝายแมว) ที่ดีใหกับชุมชน กอสราง ตามแบบแปลนที่ รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

อบต. กําหนด เพียงพอ

19 กอสรางฝายบดอัดระบบ เพ่ือชะลอน้ําไวใชใน คลองคึกฤทธิ์ หมูที่ 10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ํา เพ่ือการ อบต.ซับใหญ

ชลประทาน รอบฝายคึกฤทธิ์ การเกษตร (ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ํา รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

บานซบัใหญพัฒนา หมูที่ 10 การอุปโภค บริโภค กําหนด) เพียงพอ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

20 กอสรางฝายน้ําลาด, น้ําลน เพื่อเก็บน้ําไวใชใน ขนาดกวาง 2.00 เมตร  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ํา เพ่ือการ อบต.ซับใหญ

หวยจอมแกว หมูที่ 2,3 การเกษตร ยาว 12.00 เมตร  รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

การอุปโภค บริโภค สูง 2.50 เมตร เพียงพอ

21 กอสรางฝายน้ําลนบานซับหาง เพ่ือเก็บน้ําไวใชใน กอสรางฝายน้ําลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ํา เพ่ือการ อบต.ซับใหญ

ขางวัดซบัหาง หมูที่ 9 การเกษตร ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

การอุปโภค บริโภค สันฝายสูง 1.50 เมตร เพียงพอ

ผนังขางสูง 3.00 เมตร

ผนังประตูน้ํา ยาว 15.00 เมตร

22 ขุดลอกคลองยอดหวยสมปอย เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน ขนาดกวาง 15.00 เมตร   2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ํา เพ่ือการ อบต.ซับใหญ

บานวังขื่อ หมูที่ 4 - ตําบล การอุปโภค บริโภค ยาว 2,800.00 เมตร  รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

ทากูบ ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

23 ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน ระยะทางประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ํา เพ่ือการ อบต.ซับใหญ

บานวังพง หมูที่ 2 การอุปโภค บริโภค 500.00 เมตร กวาง รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

15.00 เมตร  ลึก 

5.00 เมตร (ตามแบบ 

อบต.ซับใหญกําหนด)

24 ขุดลอกสระน้ําซับกลาง และ เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน ระยะทางประมาณ 500.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

เสริมคันดินรอบสระ บาน การอุปโภค บริโภค กวาง 15.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

ซับใหญ หมูที่ 1 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

25 ขุดสระน้ําขนาดใหญ และ เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน วัดพายัพซับใหญ 500,000 500,000 500,000 500,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

เสริมคันดินรอบสระ บาน การอุปโภค บริโภค บานโนนสะอาด หมูที่ 3 รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

โนนสะอาด หมูที่ 3 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ

กําหนด)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

26 ขุดลอกลําหวยจอมแกว เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน คลองจอมแกว บานบุฉนวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

บานบุฉนวน หมูที่ 6 การอุปโภค บริโภค หมูที่ 6  ยาว 2,000.00 รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

เมตร (ตามแบบ อบต.

ซับใหญกําหนด)

27 ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน บานซับใหญพัฒนา 500,000 500,000 500,000 500,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

บานซบัใหญพัฒนา หมูที่ 10 การอุปโภค บริโภค หมูที่ 10 (ตามแบบ รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

อบต.ซับใหญกําหนด)

28 ขุดลอกอางเก็บน้ําพันธนิธิ เพ่ือใหชาวบานมีน้ําใช ระยะทางประมาณ 800,000 800,000 800,000 800,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

บานซบัใหญ หมูที่ 1 ทําการเกษตรตลอดป  800.00 เมตร กวาง 15.00 เมตร รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

ลึก 5.00 เมตร (ตามแบบ อบต.

ซับใหญกําหนด)

29 ขุดลอกคลองครองเสือ หมูที่ 6 เพ่ือใหชาวบานมีน้ําใช ระยะทางประมาณ  500.00 เมตร 500,000 800,000 800,000 800,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

ทําการเกษตรตลอดป กวาง 15.00 เมตร  ลึก 5.00 เมตร รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

30 ขุดลอกคลองคุมประรัมชาง เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว กวางเฉลี่ย 16.00 เมตร  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

บานซบัหาง หมูที่ 9 ใชในการอุปโภค ลกึ 4.00 เมตร ยาว รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

บริโภคและการเกษตร 6,900.00 เมตร 

31 ขุดลอกคลองภายในหมูบาน เพ่ือใหราษฎรมีน้ําไว บานหนองบัว หมูที่ 11 800,000 800,000 800,000 800,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

บานหนองบัว หมูที่ 11 ใชในการอุปโภค รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

บริโภคและการเกษตร

32 โครงการ 1 ตําบล เพื่อสรางชลประทาน 1 เขตชลประทานในเขตพื้นที่ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึนประชาชนไดใชน้ําเพ่ือการ อบต.ซับใหญ

1 เขตชลประทาน ในเขตพ้ืนที่การเกษตร อบต. (ระบบทอ) รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

33 ขุดลอกลําหวยหินดาด เพ่ือมีที่กักเก็บน้ํา ขุดลอกหวยหินดาด  ขนาดปาก 827,000 - - -  - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนและเกษตรกร อบต.กะฮาด

และน้ําไหลไดสะดวก กวาง  22.00  ม. ยาว 3,590.00 ม. มีน้ําใชรอยละความ มีน้ําใชทําการเกษตรตลอด อ.เนินสงา

ใหประชาชนและ ขุดลอก  1.50 ม.  พรอมลงลูกรัง พึงพอใจของประชาชน ทั้งป

เกษตรกรมีน้ําใชทํา สองฝงลําหวย ขนาดกวาง 3.00 ม. มีน้ําใชจํานวนประชาชน

การเกษตรตลอดป ยาว 3,590.00 ม. หนา 0.15  ม. ผูใชน้ํา
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

118,470.00 ลบ.ม. 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนที่กําหนด 

พิกัด N =15.654277 

E = 102.011189

N=15.635528 E = 102.999846

34 ขุดลอกลําหวยสีฟน เพื่อมีที่กักเก็บน้ํา ขุดลอกหวยสฟีน  469,000 - - -  - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนและเกษตรกร อบต.กะฮาด

และน้ําไหลไดสะดวก ขนาดปากกวาง  22.00  ม. มีน้ําใช,รอยละความ มีน้ําใชทําการเกษตร อ.เนินสงา

ใหประชาชนและ  ยาว 1,350.00 ม. ขุดลอก  1.50  ม.  พึงพอใจของประชาชน ตลอดทั้งป

เกษตรกรมีน้ําใชทํา พรอมลงลูกรังสองฝงลําหวย มีน้ําใช,จํานวนประชาชน

การเกษตรตลอดทั้งป ขนาดกวาง 3.00  ม. ยาว 1,350.00 ม. ผูใชน้ํา

หนา 0.15  ม.  หรือมีปริมาณ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ดินขุดไมนอยกวา 44,550.00 ลบ.ม. 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 

พิกัด N =15.646122

E = 102.000912

N=15.654032 E = 102.006974

35 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนมี ขนาดกวาง 20.00 ม. 1,500,000 - - -  - รอยละ 50 ของประชาชนฝายกักเก็บน้ําไดดี และมี อบต.ตาเนิน

ลําหวยยาง หมูที่ 11 สถานที่กักเก็บน้ําไวใช สันฝายสูง  2.00  ม. ไดรับความสะดวก มาตรฐานในการเก็บกักน้ํา อ.เนินสงา

ในการเกษตร ผนังขางสูง  3.50 ม.

คาพิกัด GPS

N =15.554332 E = 102.030132

36 ขุดลอกหนองเข็ง หมูที่ 6 เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับ พิกัด 219850, 1816621 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บไดเพิ่มขึ้นประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ อบต.บานแทน

บานหนองบัว การอุปโภค บริโภคและ อุปโภค บริโภคและ อ.บานแทน

เพ่ือการเกษตร การเกษตรเพียงพอ อีกทั้ง
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ยงัมีแหลงรองรับน้ําปองกัน

น้ําทวมพื้นที่การเกษตร

37 ขุดลอกอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนสามหมูบาน ขุดลอกหนองคใูหญ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - รอยละความพึงพอใจของ หนองคูใหญสามารถกักเก็บ ทต.บานเตา

หนองคูใหญ บานแสนสําราญ มีน้ําใชอุปโภค บริโภค พื้นที่ 151 ไร ประชาชน น้ําไดปริมาณเพียงพอตอ อ.บานแทน

หมูที่ 11 ต.บานเตา อยางเพียงพอ พิกัด 16.34789, 102.3664 ความตองการใชอุปโภค

บริโภค

38 ขุดลอกหนองงูบ เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับ พิกัด 219037, 1818827 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บไดเพิ่มขึ้นประชาชนมีแหลงน้ํา อบต.บานแทน

หมูที่ 2 บานมอญ ต.บานแทน การอุปโภค บริโภค และ สําหรับอุปโภค บริโภค อ.บานแทน

อ.บานแทน จ.ชัยภมูิ เพ่ือการเกษตร และการเกษตรเพียงพอ

อีกทั้งยงัมีแหลงรองรับน้ํา

ปองกันน้ําทวมพื้นที่การเกษตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

39 ขุดลอกหนองนาแซง เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับ ขุดลอกหนองนาแซง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - ปริมาณน้ําที่กักเก็บไดเพิ่มขึ้นประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ อบต.บานแทน

บานหินลาด หมูที่ 3 และหมูที่ 18 การอุปโภค บริโภคและ ลึก 3.00 เมตร จํานวน 462 ไร อุปโภค บริโภคและ อ.บานแทน

ต.สามสวน เพื่อการเกษตร 3 งาน 77 ตร.เมตร การเกษตรเพียงพอ อีกทั้ง

พิกัด Y0211558,X1819563 ยงัมีแหลงรองรับน้ําปองกัน

น้ําทวมพื้นที่การเกษตร

40 ขุดลอกลําหวยหมาตาย เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา ขุดลอกหวยหมาตายขนาด  -  - 2,000,000 2,000,000  - ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค อบต.กวางโจน

เพ่ืออุปโภคและทําการเกษตร ปากกวาง  12  เมตร และการเกษตร บริโภคและทําการเกษตร อ.ภูเขียว

ยาว  2,000 เมตร  รอยละ  70  ของครัวเรือน

ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร ทั้งหมด

หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

 18,000  ลูกบาศกเมตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

41 ขุดลอกหนองฉิม เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ขุดลอกหนองฉิมขนาด  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค อบต.กวางโจน

เพ่ืออุปโภคและทําการเกษตร ปากกวาง  100  เมตรยาว  800 เมตร  และการเกษตร บริโภคและทําการเกษตร อ.ภูเขียว

ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร รอยละ  70  ของครัวเรือน

หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ทั้งหมด

50,000  ลูกบาศกเมตร

42 ปรับปรุงระบบระบายน้ําพรอม 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง 6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - รอยละ  80 ของประชาชนมีประชาชนทั้งตําบลไดรับ อบต.บานขาม

ทางขามลาํหวยลําคันฉู  หมูที่ 6 คมนาคมภายในหมูบานและ ยาว 12 เมตร ความพึงพอใจ และการเกิดความสะดวกรวดเร็วใน อ.จัตุรัส

เชื่อมตอระหวางหมูบาน อุบัติเหตุของประชาชนลดลงการสัญจรไปมา

บานโนนพยอม กับบานโนนครอ และขนผลผลิตทางการเกษตร

ใหไดรับการพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น รวดเร็วเพ่ิมขึ้น

2. เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก

3. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

43 โครงการขยายผิวจราจรพรอม เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน ขยายผิวจราจรเดิม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - รอยละของเสนทางคมนาคม1.ประชาคมที่ใชเสนทาง ทต.หนองบัวใหญ

วางทอระบายน้ํา (จากสี่แยก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 6 เมตร ไดรับการพัฒนาใหได ไดรับความปลอดภัย อ.จัตุรัส

ถนนลาดยางสายจัตุรัส - ระเหว ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ ขยายเปน 8 เมตร มาตรฐาน 2.ผลผลิตทางการเกษตร

ผานสี่แยกตลาดชมชน - เทศบาล ปลอดภัย ยาว 820 เมตร ถึงผูบริโภคไดรวดเร็ว

ตําบลจัตุรัส) พรอมวางทอระบายน้ํา
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

44 อนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ํา 1. เพื่อเปนการปองกันและ ลักษณะสภาพเดิม  สระเก็บน้ํา 25,380,000   -  -  -  - รอยละ 80 ของ 1. สระเก็บน้ํามีประสิทธ-ิ กองชาง

สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค แกไขปญหาภัยแลงและ ขนาด กวาง 40.00 เมตร ราษฎรในเขตตําบล- ภาพในการกักเก็บน้ํา อบจ.ชัยภูมิ

บานหัวสะพาน หมูท่ี 6 อุทกภัย ยาว 300.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร วังตะเฆ อําเภอหนอง- เพิ่มขึ้น

ตําบลวังตะเฆ อําเภอ- 2. เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ํา ไมสามารถเก็บกักน้ําไดเนื่องจาก บัวระเหว จังหวัด- 2. ราษฎรในพื้นที่ไดรับ

หนองบัวระเหว ไดเพิ่มขึ้นและปองกันน้ํา มีการรั่วซมึของชั้นดิน ชัยภูมิ มีปริมาณนํ้า การแกไขปญหาภัยแลง

จังหวัดชัยภูมิ รั่วซมึได ดําเนินการ สระเก็บน้ําไดรับการ ใชทําการเกษตรและ และมีคุณภาพในการดํารง

3. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ปรับปรุงดวยวิธีเคลือบสระดวย อุปโภคบริโภค ชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ของราษฎรในพื้นที่ ตําบล- ยางพารากันน้ําซึม 3. เกษตรกรในพื้นที่มี

วังตะเฆ อําเภอหนองบัวระเหว - ปรับปรุงสระเก็บน้ําพรอมเคลือบ ปริมาณนํ้าใชไดตลอดทั้งป

จังหวัดชัยภูมิ จากปญหาการ สระดวยยางพารากันน้ําซึม และพืชผลทางการเกษตร

การขาดแคลนน้ําสําหรับทํา ขนาดกวาง-ยาวรวม 920.00 เมตร มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค -  กักเก็บน้ําได 90,538 ลูกบาศกเมตร

4. เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผู -  ความลึกระดับกักเก็บน้ํา 5.00 เมตร

ปลูกยางพาราตามนโยบาย -  พื้นที่ปูยางพารา 30,079 ตารางเมตร

ของรัฐบาล -  ระบบสูบน้ําบาดาลโดยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 3 แหง

-  อาคารบังคบัน้ําเขาสระ จํานวน 2 แหง

- อาคารบังคบัน้ําออกสระ จํานวน 1 แหง

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัดที่ตั้งโครงการ

ตําแหนงที่ N = 15.8238922222222 

            E = 101.6129700000000
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

45 อนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ํา 1. เพื่อเปนการปองกันและ ลักษณะสภาพเดิม  สระเก็บน้ํา 11,612,000   -  -  -  - รอยละ 80 ของ 1. สระเก็บน้ํามีประสิทธ-ิ กองชาง

สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค แกไขปญหาภัยแลงและ ขนาด กวาง 80.00 เมตร ราษฎรในเขตตําบล- ภาพในการกักเก็บน้ํา อบจ.ชัยภูมิ

บานหนองตอ หมูท่ี 5 อุทกภัย ยาว 140.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร รังงาม อําเภอเนินสงา เพิ่มขึ้น

ตําบลรังงาม อําเภอเนินสงา 2. เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ํา ไมสามารถเก็บกักน้ําไดเนื่องจาก จังหวัดชัยภูมิ 2. ราษฎรในพื้นที่ไดรับ

จังหวัดชัยภูมิ ไดเพิ่มขึ้นและปองกันน้ํา มีการรั่วซึมของชั้นดิน มีปริมาณน้ําใชทําการ การแกไขปญหาภัยแลง

รั่วซมึได ดําเนินการ สระเก็บน้ําไดรับการ เกษตรและอุปโภค และมีคุณภาพในการดํารง

3. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ปรับปรุงดวยวิธีเคลือบสระดวย บริโภค ชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ของราษฎรในพื้นที่ ตําบล- ยางพารากันน้ําซึม 3. เกษตรกรในพื้นที่มี

รังงาม  อําเภอเนินสงา - ปรับปรุงสระเก็บน้ําพรอม ปริมาณน้ําใชไดตลอดทั้งป

จังหวัดชัยภูมิ จากปญหาการ เคลือบสระดวยยางพารากันน้ําซึม และพืชผลทางการเกษตร

การขาดแคลนน้ําสําหรับทํา ขนาดกวาง 84.00 เมตร มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค  ยาว 148.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร

4. เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผู -  กักเก็บน้ําได 32,128.49 ลูกบาศกเมตร

ปลูกยางพาราตามนโยบาย -  ระบบสูบน้ําจากลําหวยดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 1 แหง

ของรัฐบาล -  ระบบเคลือบสระดวยยางพารากันน้ําซึม จํานวน 11,235.00 ตารางเมตร

-  อาคารบังคบัน้ําเขาสระ จํานวน 2 แหง

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

พิกัดที่ตั้งโครงการ

ตําแหนงที่  N = 15.4598355555555  

             E = 101.9796544444444
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

46 โครงการปรับปรุงสถานี เพื่อเปนการบํารุงรักษา สภาพเดิมเปนทอกลมและชํารุดทําให - 3,462,000    -  -  - 1. มีทอลอดเหลี่ยม สามารถบํารุงรักษาคลอง กองชาง

สูบน้ําดวยไฟฟา บาน- คลองสงน้ําสหกรณบานคาย น้ําไหลไดไมเต็มที่ จึงปรับปรุงสถานี คสล. คลองสงน้ํา สงน้ํา ใหอยูในสภาพที่ดี

โคงขนัน หมูที่ 4 ตําบล- (สายตรง) ใหอยูในสภาพที่ดี สูบน้ํา โดยกอสรางทอเหลี่ยม โรงสูบน้ําพลังงานไฟฟา พรอมใหบริการแกสมาชิก

บานคาย อําเภอเมือง- พรอมใหบริการแกสมาชิก คสล.คลองสงน้ํา โรงสูบน้ํา สถานีที่ 2 บานโคงขนัน ผูใชน้ํา โรงสูบน้ําพลังงาน

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผูใชน้ํา โรงสูบน้ําพลังงาน พลังงานไฟฟา สถานีที่ 2 บานโคงขนัน หมู 4 จํานวน 12 จุด ไฟฟา สถานีที่ 2 

ไฟฟา สถานีที่ 2 บานโคงขนัน หมู 4 ต.บานคาย อ.เมืองชัยภูมิ ท่ีมีสภาพที่ดีพรอม บานโคงขนัน หมู 4 ตําบล-

หมู 4 ตําบลบานคาย จ.ชัยภูมิ จํานวน 12 จุด ดังนี้ ใชงาน สามารถสงนํ้า บานคาย อําเภอเมืองชัยภูมิ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด- จุดที่ 1 กม. 0+263 ขนาด 2-1.50 แกสมาชิกผูใชน้ํา จังหวัดชัยภูมิ และเกิด

ชัยภูมิ และเกิดความคุมคา x1.50x5.00 ม. ไดเต็มประสิทธิภาพ ความคุมคาแกสมาชิก

แกสมาชิกผูใชน้ําอยางเต็มที่ N: 15.6596499999999 E: 102.0384711111111 2. สามารถสงนํ้าให ผูใชน้ําอยางเต็มที่

สมาชิกผูใชน้ํา โรงสูบ 
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

จุดที่ 2 กม. 0+500 ขนาด 2-1.50 น้ําพลังงานไฟฟา สถานี

x1.50x5.00 ม. ที่ 2 บาน โคงขนัน หมู

N: 15.6596111111111 E: 102.0490000000000 4 ต.บานคาย อ.เมือง

จุดที่ 3 กม. 0+685 ขนาด 2-1.50 ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

x1.50x5.00 ม. รอยละ 90

N: 15.6596211111111 E: 102.0490111111111

จุดที่ 4 กม. 0+920 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6596399999999  E: 102.0490100000000

จุดที่ 5 กม. 1+350 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6598099999999  E: 102.0535733333333

จุดที่ 6 กม. 1+840 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

N: 15.6598033333333  E: 102.0535733333333

จุดที่ 7 กม. 2+450 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6610499999999  E: 102.0585188888888

จุดที่ 8 กม. 2+825 ขนาด 2-1.50x1.50x5.00 ม.

N: 15.6631433333333  E: 102.0625699999999

จุดที่ 9 กม. 3+393 ขนาด 2-1.50

x1.50x5.00 ม.

N: 15.6651677777777  E: 102.0670811111111

จุดที่ 10 กม. 3+628 ขนาด 2-1.50x1.50x11.00 ม.

N: 15.666197777777  E: 102.0690055555555

จุดที่ 11 กม. 4+254 ขนาด 2-1.50

x1.50x8.00 ม.

N: 15.6698622222222  E: 102.0732022222222
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

จุดที่ 12 กม. 4+765 ขนาด 2-1.50

x1.50x30.00 ม.

N: 15.6741099999999E: 102.0750433333333

(รายละเอียดตามประมาณราคาจางเหมา

งานกอสรางทอเหลี่ยม อบจ. ชัยภูม)ิ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

47 โครงการสูบน้ําพลังงาน เพื่อใหประชาชนพื้นที่จังหวัด- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงาน 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000  - รอยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัด- กองชาง

แสงอาทิตยสูภัยแลง ชัยภูมิ มีน้ําใชในการอุปโภค- แสงอาทิตยเพื่อใชในการสูบน้ําใช ประชาชนในเขตพื้นที่ ชัยภูมิ มีนํ้าไวใชในการ

บริโภค และใชในการเกษตร ในการอุปโภค - บริโภคและเพื่อใช จังหวัดชัยภูมิมีน้ําใช อุปโภค - บริโภค และเพื่อ

ในชวงฤดูแลง โดยใชพลังงาน ในการเกษตร ในการอุปโภค-บริโภค การเกษตร ในชวงฤดูแลง

แสงอาทิตย (รายละเอียดตามประมาณการ อบจ. ชัยภูม)ิ และใชในการเกษตร
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

48 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ประปาขนาดกลาง 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000  - ประชาชนมีน้ําสะอาด ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

ซับสมบูรณ หมูที่ 9 สะอาด อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ รอยละ 90 อยางเพียงพอ

49 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ประปาขนาดกลาง 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000  - ประชาชนมีน้ําสะอาด ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

วังกุง หมูที่ 4 (คุมโนนสําราญ) สะอาด อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ รอยละ 90 อยางเพียงพอ

50 กอสรางระบบน้ําประปาพรอม เพ่ือใหประชาขนไดใช กอสรางระบบประปาผิวดิน  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000  - ประชาชนมีน้ําสะอาด ประชาชนมีน้ําสะอาดเพ่ือ อบต.ซับใหญ

อุปกรณขนาดใหญ บานโนน น้ําสะอาด ในการ ขนาดใหญ  (ตามแบบ ในการอุปโภค บริโภค ใชในการอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

สะอาด หมูท่ี 3 (ลําหวย อุปโภค บริโภค กรมทรัพยากรนํ้า กําหนด) รอยละ 90 เพียงพอ

จอมแกว หรือวัดพายัพ)
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

51 กอสรางระบบน้ําประปาพรอม เพ่ือใหประชาขนไดใช กอสรางระบบประปาผิวดิน  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000  - ประชาชนมีน้ําสะอาด ประชาชนมีน้ําสะอาดเพ่ือ อบต.ซับใหญ

อุปกรณขนาดใหญ บานซับหาง น้ําสะอาด ในการ ขนาดใหญ  (ตามแบบ ในการอุปโภค บริโภค ใชในการอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

หมูที่ 9 อุปโภค บริโภค กรมทรัพยากรนํ้า กําหนด) รอยละ 90 เพียงพอ

52 กอสรางระบบน้ําประปา เพ่ือใหประชาขนไดใช ภายในหมูบาน บาน  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000  - ประชาชนมีน้ําสะอาด ประชาชนมีน้ําสะอาดเพ่ือ อบต.ซับใหญ

หอถังสูงพรอมอุปกรณ น้ําสะอาด ในการ หนองบัว หมูที่ 11 ในการอุปโภค บริโภค ใชในการอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

ขนาดใหญ บานหนองบัว อุปโภค บริโภค (ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า รอยละ 90 เพียงพอ

หมูที่ 11 กําหนด)

รวม 52 โครงการ - - 320,614,300 258,252,300 256,790,300 256,790,300 - - - -

รวมทั้งสิ้น 1,092,447,200
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การส่งเสริมการอนุรักษ์ 

และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 



แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

     7. ยุทธศาสตรการสงเสริมอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

         7.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม เพื่อพัฒนาเปนแหลง สถานที่เปาหมายในการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - สถานที่ทองเท่ียว นักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น อบต.ทากูบ

(กังหันลม) รวมกับภาคเอกชน ทองเที่ยวประจําตําบล ดําเนินการติดตั้งกังหันลม ไดรับการพัฒนา และประชาชน มีรายได อ.ซับใหญ

และผลิตพลังงานไฟฟา เพิ่มขึ้นรอยละ 70 จากการทองเที่ยวมากขึ้น

2 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล เพ่ือประหยัดพลังงาน ติดตั้งแผงโซลาเซลล 380,000 - - -  - ประชาชนรอยละ 80 สามารถประหยัดพลังงาน อบต.กะฮาด

(ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย) ที่ใชภายในครัวเรือน (ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย) มีการใชบริการไดสะดวก ที่ใชภายในครัวเรือน อ.เนินสงา

 รพ.สต.กะฮาด  รายละเอียดตามปริมาณงาน และประหยัด, รอยละความ

และแบบแปลนที่กําหนด พึงพอใจของประชาชน

พิกัด    N =15.651388 ในการใชบริการ,จํานวน

 E = 102.019808 ประชาชนผูใชบริการ

รวม 2 โครงการ - - 2,380,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 8,380,000



 
 

ผ.03 



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562   

 (บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  - จดัซ้ือชดุรับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง 320,580      -  -  -  - กองพสัดุ

จ านวน 1 ชดุ  ประกอบด้วย และทรัพยสิ์น

 - เปน็โครงไมจ้ริง เบาะนั่งเปน็ฟองน้ า

หุ้มด้วยหนงัเทยีม

 - ตัวยาว 3 ที่นั่ง ขนาด กว้าง

85 x ยาว 183 x สูง 97 ซม. จ านวน 1 ตัว

 - ตัวส้ัน 1 ที่นั่ง ขนาดกว้าง

85 x ยาว 102 x สูง 97 ซม. จ านวน 2 ตัว
 - โต๊ะกลาง ขนาดกว้าง 75 x ยาว 75 x สูง 43 ซม. 

จ านวน 2 ตัว

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000     - - - - กองคลัง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า2,400 ซีซี 

หรือก าลังขบัเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า

110 กโิลวัตต์  ขบัเคล่ือน 

2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  - โต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ านวน 5 ตัว ๆ ละ - 8,950        - - - กองคลัง

1,790 บาท รายละเอยีด ดังนี้

  - หนา้โฟเมกา้สีขาว ขนาดกว้าง 60 ซม.

ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.

1

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น  - ตู้เยน็ ขนาด 9 คิวบคิฟตุ  จ านวน 1 เคร่ือง 15,000      - - - - กองแผน

งานครัว และงบประมาณ
5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  - โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดกว้างไมน่อ้ย 17,900      -          -           -            กองแผน

กว่า 75 ซม.  ยาวไมน่อ้ยกว่า 130 ซม. และงบประมาณ
จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,790 บาท

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์  - อปุกรณ์ปรับปรุงระบบอนิเตอร์เนต็ ดังนี้ - 399,000    - - - กองแผน

คอมพวิเตอร์  - อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) และงบประมาณ

ขนาด 24 ชอ่ง แบบที่ 2 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

21,000 บาท เปน็เงิน 42,000 บาท

 - อปุกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือขา่ย

(Link Load Balancer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

(รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์)

 - อปุกรณ์บริหารจดัการอปุกรณ์

กระจายสัญญาณไร้สาย (40 License) 

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 127,000 บาท

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์  - กล้องถา่ยภาพ ระบบดิจติอล พร้อมเลนส์ 64,000       -  -  -  - กองแผน

โฆษณาและเผยแพร่ และอปุกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง และงบประมาณ

 - โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) 42,600      -  -  -  - กองแผน

แบบ Smart TV ขนาดจอภาพขั้นต่ า 48 นิ้ว และงบประมาณ

2

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 21,300 บาท

(รายละเอยีดตามบญัชรีาคามาตราฐานครุภณัฑ์)

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - ชดุเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนที่ 12,000       -  -  -  - กองแผน

ไฟฟา้และวิทยุ ขนาด 15 นิ้ว แอมป ์500 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง และงบประมาณ

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์  - จดัท าโปรแกรมฐานขอ้มลูครุภณัฑ์ทรัพยสิ์น 500,000     -  -  -  - กองแผน

คอมพวิเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมู ิ และงบประมาณ

จ านวน 1 ระบบ โดยม ีคุณลักษณะดังนี้

1. คุณลักษณะทั่วไปของระบบ

1.1 ระบบงานทั้งหมดต้องพฒันาโปรแกรมในลักษณะ

Web-Based-Application โดยสามารถเรียกใชง้าน

ผ่าน Web browser และมสีถาปตัยกรรมแบบ 

Web Application

1.2 สามารถรองรับการเรียกใชง้านระบบด้วย

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ยหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ลูกขา่ย ที่ติดต้ังระบบปฏบิติัการ Windows 7

 Windows 8  Windows 10 ได้เปน็อยา่งนอ้ย 

และระบบปฏบิติัการอื่น เชน่ Linux OS เปน็ต้น

1.3 สามารถรองรับการใชง้านฐานขอ้มลูเชงิสัมพนัธ์

(Relational Database) จาก (SQL Server )

1.4 สามารถรองรับการปอ้นขอ้มลูครุภณัฑ์ทรัพยสิ์น

3



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

ได้ไมน่อ้ยกว่า 5,000 รายการ

1.5 ระบบงานที่พฒันาจะต้องสามารถใชง้านผ่าน

การเขา้รหสัขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลย ีSSL และ

สามารถระบตัุวบคุคลผู้ใชง้านได้

1.6 โปรแกรมระบบงานที่พฒันาและเอกสารทั้งหมด

ที่จดัท าขึ้นถอืว่าเปน็ลิขสิทธิ์ ขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ

2. คุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

2.1 มรีะบบการบนัทกึจดัเกบ็ขอ้มลูครุภณัฑ์ทรัพยสิ์น

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมู ิที่สามารถน า

เขา้ขอ้มลูได้ไมน่อ้ยกว่าดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่,ประเภท,รหสัครุภณัฑ์,ชื่อครุภณัฑ์,ยี่หอ้/

ขนาด/ชนดิ/ลักษณะครุภณัฑ์,วันเดือนป ี

ที่ได้ถอืกรรมสิทธิ์,วิธีที่ได้มา,ราคาต่อหนว่ย,หมายเลข

เคร่ืองทะเบยีน,จ านวน,สภาพปจัจบุนัส่วนราชการ

ที่ขอใช,้วัน/เดือน/ปทีี่ขายทอดตลาด,ส่วนราชการ

ที่เปน็เจา้ของ,สถานที่ติดต้ังครุภณัฑ์,ประวัติการซ่อม

บ ารุงครุภณัฑ์,ชื่อผู้บนัทกึขอ้มลู,วัน/เดือน/ป ี

ที่บนัทกึขอ้มลู,หมายเหตุ

2.2 ระบบต้องมกีารบนัทกึรายการต่างๆที่ผู้ใชไ้ด้ท า

4



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

การปอ้นขอ้มลูโดยอตัโนมติั 

2.3 สามารถสืบค้นขอ้มลูครุภณัฑ์และพร้อมรายงาน

ออกทางเคร่ืองพมิพไ์ด้โดยการก าหนดหวัขอ้การ

รายงานตามความต้องการของผู้ใชแ้ละตาม

มาตรฐานการรายงานขอ้มลูโดยถกูต้องครบถว้น

2.4 ระบบฐานขอ้มลูต้องสามารถเชื่อมโยงขอ้มลู

และท างานร่วมกนักบัระบบจดัเกบ็ขอ้มลูได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยใชม้าตรฐานเว็บเซอร์วิส 

ซ่ึงเปน็มาตรฐานเปดิไมข่ึ้นอยู่กบัผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง

2.5 การออกแบบฐานขอ้มลูครุภณัฑ์ที่ดินทรัพยสิ์น

 ต้องมคีวามสอดคล้องตามความต้องการ

ของการบนัทกึขอ้มลูครุภณัฑ์ทรัพยสิ์นขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวัด

2.6 ผู้ใชร้ะบบสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวิเคราะห์

 และประมวลผลได้อยา่งสะดวกโดยสามารถน าขอ้

มลูออก (Export)มาใชง้านได้ในรูปแบบไฟล์

มาตรฐาน เชน่ XML หรือ Excel

2.7 ระบบฐานขอ้มลูต้องมรีะดับการจดัการขอ้มลู

 (DBMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้น

2.8 ระบบฐานขอ้มลูต้องสามารถติดต้ังได้ง่าย 

สามารถติดต้ังในเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย 

5



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ และสามารถติดต้ังใน

คอมพวิเตอร์พกพา ได้โดยไมจ่ าเปน็ต้องมี

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2.9 ระบบฐานขอ้มลูต้องมกีารรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของขอ้มลูอยา่งเหมาะสาม ทั้งใน

กระบวนการรับส่ง และในการจดัเกบ็ขอ้มลูลงในหนว่ย

ความจ าส ารอง หรือฮาร์ดดิสก ์โดยใชม้าตรฐานเปดิ

ได้แก ่WS-Security,XML Encryption,

RSAEncryption, Tripledes Entryption หรือ

เทยีบเทา่ หรือดีกว่า

2.10 ระบบสามารถบริหารจดัการสิทธิของผู้ใชไ้ด้

2.11 ระบบสามารถบนัทกึและรายงานประวัติการเขา้ใชร้ะบบของผู้ใชง้านระบบได้

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น  - หมอ้ต้มน้ าไฟฟา้ แสตนเลส ขนาด 6,990         - 6,990         -  - กองการเจา้หนา้ที่

งานครัว ความจไุมน่อ้ยกว่า 17 ลิตร จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 6,990 บาท

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  ชดุรับแขก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1 ชดุ 19,900       -  -  -  - กองการเจา้หนา้ที่

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น ตู้เยน็ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 7 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง 9,400         -  -  -  - กองการเจา้หนา้ที่

งานครัว

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 896,000  -  -  -  - กองการเจา้หนา้ที่

และขนส่ง ไมต่่ ากว่า2,400 ซีซี หรือก าลังขบัเคร่ืองยนต์

สูงสุดไมต่่ ากว่า110 กโิลวัตต์  

4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตร 2,428,000    1,214,000    -  -  - ส านักปลัดฯ

และขนส่ง กระบอกสูบ ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี จ านวน 3 คันๆ

ละ 1,214,000 บาท
15 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - กล้องภาพนิง่ดิจติอล แบบถอดเปล่ียน - - - 140,000 - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ เลนส์กล้องได้ จ านวน 2 ตัวๆละ 70,000 บาท

16 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - กล้องวดิีโอ (ใหญ่) ความละเอยีดไม่น้อย - - - 300,000 - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ กวา่ 1,920x1,080 pixel จ านวน 2 ตัวๆละ 150,000 บาท

17 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - กล้องวดิีโอ (เล็ก) บันทึกขอ้มูลในระบบ - - - 100,000 - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ ดิจติอล ขนาดไม่น้อยกวา่ 32 Gb จ านวน 2 ตัวๆ

ละ 50,000 บาท
18 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - กล้องถา่ยภาพนิง่ ดิจติอลพร้อมเลนส์ 30,000 - - - - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ สามารถเชื่อมต่อ wifi, Micro HDMI, จ านวน 1 ตัว

Micro USB,  ขนาด SD ไม่น้อยกวา่ 256 GB

19 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - โทรทัศน์ LED  Smart TV ขนาด 106,200      88,500         -  -  - ส านักปลัดฯ
เผยแพร่ ไม่น้อยกวา่ 40 นิว้ จ านวน 11  เคร่ืองๆ

ละ 17,700 บาท 

(รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

20 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - กล้องถา่ยวดีีโอ พร้อมอปุกรณ์  - 150,000       -  -  - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ จ านวน 1 เคร่ือง 
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บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

21 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - เลนส์มุมกวา้ง ส าหรับถา่ยภาพดิจติอล - - - 120,000 - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ มีความกวา้งขนาดไม่น้อยหรือ เท่ากบั 17

มิลลิเมตร จ านวน 2 เลนส์ ๆละ 60,000.- บาท

22 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - ชุดอปุกรณ์ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดติดกล้อง 60,000 - - 60,000 - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ บันทึกเสียง  จ านวน 4 ชุดๆละ 30,000 บาท

23 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - กล้องวดีีโอ พร้อมเลนส์และอปุกรณ์ - 155,000      - - - ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ จ านวน 1 ชุด 

 - กล้องถา่ยภาพดิจติอล DSLR พร้อมเลนส์ - 44,800        - - -

และชุดอปุกรณ์ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 22,400 บาท

24 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์  - จดัซ้ือเคร่ืองท าน้ าเยน็ 9,180           -  -  - - ส านักปลัดฯ

งานบ้านงานครัว จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 4,590 บาท

25 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์  - ตู้เยน็ ขนาด 9 คิวบิกฟตุ จ านวน 4 เคร่ืองๆ  - 60,000         -  -  - ส านักปลัดฯ

งานบ้านงานครัว ละ 15,000 บาท

(รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

26 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -จดัซ้ือโซฟาชุดรับแขก  จ านวน 2 ชุดๆ 70,000         -  -  - - ส านักปลัด

ละ 35,000 บาท

 -จดัซ้ือทีแ่ขวนหนังสือพมิพ ์ จ านวน 2 ชุดๆ 9,600           -  -  - -

ละ4,600 บาท

 -จดัซ้ือ ชั้นวางวารสาร   จ านวน 2 ชุดๆ 7,800           -  -  - -

ละ3,900 บาท
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

27 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือเกา้อี้แถว 4 ทีน่ัง่ กวา้งไม่น้อยกวา่ 840,000      - -  - - ส านักปลัดฯ

220 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม.  จ านวน

8 ชุดๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

 - จดัซ้ือเกา้อี้แถว 4 ทีน่ัง่ พนักพงิและ

ทีน่ัง่เป็นเบาะนวม กวา้งไม่น้อยกวา่ 

220 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. 

จ านวน 17 ชุดๆละ 8,000 บาท

เป็นเงิน 136,000 บาท

 - เกา้อี้แถว 3 ทีน่ัง่ พนักพงิและทีน่ัง่เป็น

เบาะนวม กวา้งไม่น้อยกวา่ 220 ซม. 

ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. จ านวน 4 ชุด ๆ ละ

6,500 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท 

 - จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี (สมาร์ททีวี) 

ขนาดไม่น้อยกวา่ 40 นิว้ ระดับความ

ละเอยีดจอภาพ  1,920 x 1,080 พกิเซล

จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท

เป็นเงิน 90,000 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

 - จดัซ้ือโทรทัศน์แอล อ ีดี 

(สมาร์ททีวี) ขนาดไม่น้อยกวา่ 75 นิว้

ระดับความละเอยีดจอภาพ  1,920 x 1,080 พกิเซล
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 229,000 บาท

เป็นเงิน 458,000 บาท
 - จดัซ้ือโดรนเคร่ืองมัลติโรเตอร์
ส าหรับถา่ยภาพมุมสูง จ านวน 1 ตัว
ราคา 70,000 บาท

28 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - โต๊ะพบัอเนกประสงค์ หน้าโฟเมกา้  - 99,500         -  -  - ส านักปลัดฯ

ขนาด 75 x180 ซม. จ านวน 50 ตัว

ตัวละ 1,990 บาท 

 - เกา้อี้พลาสติก เกรดเอ จ านวน500 ตัว  - 129,500       -  -  -

ตัวละ 259 บาท 

 - ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง  - 184,000       -  -  -

จ านวน 8 ชุดๆละ 23,000 บาท

29 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - แท่นบรรยาย (โพเดียม) ขนาดไม่น้อยกวา่  - 128,000       -  -  - ส านักปลัดฯ

สูง 110 x กวา้ง 50 x ยาว 50 เซนติเมตร

จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท

30 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือพร้อมติดต้ังครุภณัฑ์ 23,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ

  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 13,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

31 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก ทรงหลุยส์ไม้สักแต้มทอง - 170,000      - - - ส านักปลัดฯ

พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 85,000 บาท 

ประกอบด้วย

- เกา้อี้ยาว (3 ทีน่ัง่) ขนาดไม่น้อยกวา่ 170x65x100 ซม.

จ านวน 1 ตัว

- เกา้อี้ (1 ทีน่ัง่) ขนาดไม่น้อยกวา่ 60x65x100 ซม.

จ านวน 2 ตัว

- โต๊ะกลางไม้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 100x55x43 ซม.

จ านวน 1 ตัว

32 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เกา้อี้จดัเล้ียง จ านวน 300 ตัวๆละ 720 บาท  - 216,000       -  -  - ส านักปลัดฯ

 - โต๊ะหมูบู่ชา (หมู ่9) ขนาด 10 นิว้ จ านวน 2  - 59,800         -  -  -

ชุดๆละ 29,900 บาท

33 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง  - ถงัดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 27 ถงัๆ  - 44,550         -  -  - ส านักปลัดฯ
ละ 1,650 บาท 

 - ถงัดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จ านวน 39 ถงั  - 58,500         -  -  -
ถงัละ 1,500   บาท 

 - ถงัดับเพลิง ขนาด 5 ปอนด์ จ านวน 18 ถงั  - 21,600         -  -  -

ถงัละ 1,200 บาท 
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

34 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน  - เคร่ืองเจยี/ตัด แบบมืถอืขนาด 5 นิว้  - 11,000         -  -  - ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 5,500 บาท

(รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

 - เล่ือยวงเดือน แบบมือถอื ขนาด 8 นิว้  - 5,600          -  -  -

จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 5,600 บาท

(รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์) ส านักปลัดฯ

 - สวา่นไฟฟา้ จ านวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท  - 6,000          -  -  -

 - สว่านกระแทก จ านวน 1 ตัวๆละ 7,000 บาท  - 7,000          -  -  -

 - เล่ือยยนต์ ขนาด 11.5 นิว้  - 6,000          -  -  -

จ านวน 1 ตัวๆละ 6,000 บาท

35 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน  - คีมตัดเหล็กตัวใหญ่ จ านวน 1 ตัวๆ  - 1,500          -  -  - ส านักปลัดฯ

ละ 1,500 บาท 
 - ประแจคอม้าจบัท่อ ขนาด 3 นิว้  - 3,000          -  -  -

จ านวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท 

36 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ - ชุดเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนที ่ขนาด 15 นิว้  - 60,000         -  -  - ส านักปลัดฯ

 แอมป์ 500 วตัต์จ านวน 5 เคร่ืองๆ 

ละ 12,000 บาท 
37 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - พดัลมไอเยน็ ขนาด 70 EX  - 234,000       -  -  - ส านักปลัดฯ

จ านวน 10 ตัวๆละ 23,400 บาท
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - พดัลมติดผนัง ขนาด 18 นิว้  - 23,900         -  -  -

จ านวน 10 ตัวๆละ 2,390บาท

38 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  - จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียง - 1,316,700 - - ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธ ์ประกอบด้วย
1. เคร่ืองปรับความสมดุลเสียง จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 59,900 บาท

2. เคร่ืองรับสัญญาณไมโครโฟนประกาศ  จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 49,000 บาท

3. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับระบบเสียงตามสายขนาด 1200 วตัต์ 

    จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 99,000 บาท

4. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา้ AC 220V เป็น DC 24V 

   จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 19,500 บาท

5. ล าโพงฝังฝ้าขนาด 6 นิว้ จ านวน 57 ชุดๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 279,300 บาท

6. เคร่ืองเล่น CD DVD จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,500 บาท 

7. ล าโพงฮอร์นขนาด 30 วตัต์ จ านวน 10 ชุดๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 79,000 บาท

8. ไมโครโฟนประกาศแบบเลือกโซนได้ จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 39,000 บาท
9. ล าโพงมอนิเตอร์ส าหรับติดต้ังในชุดควบคุม จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 19,500 บาท
10. ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 18,000 บาท
11. ค่าอปุกรณ์ประกอบการติดต้ัง จ านวน 650,000 บาท

39 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์  - ติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ ์ - 7,802,972 - - ส านักปลัดฯ
โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทภาพเคล่ือนไหวบนจอ 

ทีส่ านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภมูิ ประกอบด้วย
1. จอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR  P10 ความละเอยีดไม่น้อยกวา่    
   10,000 dots /m2 ( 3 x 5 = 15 คาบิเนต ) ขนาดไม่น้อยกวา่ 2.80 x 4.80 เมตร
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

CABINET SIZE 0.96 x 0.96 เมตร จ านวน 2 ชุดๆ ละ 2,900,000 บาท 
 เป็นเงิน 5,800,000 บาท
2. การ์ดส่งสัญญาณภาพ จ านวน 2 ชุดๆ ละ 69,000 บาท เป็นเงิน 138,000 บาท

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) 

   พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับคอมพวิเตอร์และชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน

   ทีม่ีลิขสิทธิ์ถกูต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุดๆ ละ 44,800 บาท เป็นเงิน 89,600 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย

   3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1  เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

   3.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการ ส าหรับคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

   3.3  ชุดโปรแกรมจดัการส านักงานทีม่ีลิขสิทธิ์ถกูต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

 (รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ )

4. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 จ านวน 300 เมตรๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท

5. ตู้กนัน า้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ภายนอก จ านวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

6. ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 18,000 บาท

7. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ัง

ภายนอกอาคาร (Outdoor FixedNetwork Camera) แบบที ่1

จ านวน 4 ตัวๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท

8. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 24,000 บาท

9. ค่าวสัดุและอปุกรณ์ประกอบการติดต้ัง จ านวน  1,580,872 บาท

40 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์  - ติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ ์ - 4,026,517 - - ส านักปลัดฯ
โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทภาพเคล่ือนไหวบนจอ 

ทีส่วนสาธารณะหนองปลาเฒ่า  ประกอบด้วย    
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. จอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR  P10 ความละเอยีดไม่น้อยกวา่    

   10,000 dots /m2 ( 3 x 5 = 15 คาบิเนต ) ขนาดไม่น้อยกวา่ 2.80 x 4.80 เมตร

   CABINET SIZE 0.96 x 0.96 เมตร จ านวน 1 ชุดๆ ละ 2,900,000 บาท
2. การ์ดส่งสัญญาณภาพ จ านวน 1 ชุดๆ ละ 6,900 บาท

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) 

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับคอมพวิเตอร์และชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน

ทีม่ีลิขสิทธิ์ถกูต้องตามกฎหมาย ชุดละ 44,800 บาท ประกอบด้วย
   3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1  เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

   3.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการ ส าหรับคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
   3.3  ชุดโปรแกรมจดัการส านักงานทีม่ีลิขสิทธิ์ถกูต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุดๆ ละ 11,000 บาท

   (รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ )
4. สายใยแกว้น าแสงติดต้ังภายนอกอาคารชนิดแขวนกบัเสาไฟฟา้ จ านวน 2,000 เมตรๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท

5. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 จ านวน 100 เมตรๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท

6. อปุกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 27,600 บาท
7. ตู้กนัน า้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์ภายนอก จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท  

8. ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 18,000 บาท

9. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ัง

ภายนอกอาคาร (Outdoor FixedNetwork Camera) แบบที ่1
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท

10. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 24,000 บาท

11. ค่าวสัดุและอปุกรณ์ประกอบการติดต้ัง จ านวน  748,617 บาท
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

41 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือพร้อมติดต้ังครุภณัฑ์ (หอ้งบันทึกเสียง) 124,200       -  -  -  - ส านักปลัดฯ

 - ครุภณัฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 13,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ืองๆละ 23,000 บาท

(รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

 -  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

     1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที ่2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้)

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

    2.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โน้ตบุก๊ แบบสิทธกิารใช้งาน

ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธิ์ถกูต้อง

ตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

      3 ชุดโปรแกรมจดัการส านัก

งานทีม่ีลิขสิทธิ์ถกูต้องตาม

กฎหมาย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

      4 จอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิว้

จ านวน 1 จอ ๆ  4,000 บาท

      5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 5,900 บาท

(รายละเอยีดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ )
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - คุรภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ

- เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง

พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ

46,500 บาท

42 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภยัในส านักงาน 303,987      - - ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภมูิหลังใหม่

ประกอบด้วย

1. เคร่ืองบันทึกการเขา้-ออกด้วยใบหน้า,ลายนิว้มือ,บัตร สามารถควบคุมประตู

   จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 29,900 บาท เป็นเงิน 179,400 บาท

2. ชุดกลอนแม่เหล็กรองรับแรงดึงไม่น้อยกวา่ 120 กโิลกรัม

   จ านวน 6 ชุดๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 35,400 บาท

3. ชุดควบคุมพร้อมแบตเตอร่ี 12 v 7 Ah

   จ านวน 6 ชุดๆ ละ 4,900 บาท เป็นเงิน 29,400 บาท

4. ปุม่กดออก(Exit Switch)

   จ านวน 6 ชุดๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท

5. ค่าอปุกรณ์ประกอบการติดต้ัง จ านวน 55,887 บาท

43 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ติดต้ังระบบผ่านเขา้ - ออก ในส านักงาน 1,125,000    - - ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภมูิ หลังใหม่
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561     2562    

(บาท)
   2563   

(บาท)
   2564   

(บาท)
   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. แขนกั้นทางเขา้-ออก แบบปีกผีเส้ือ 2 เลน (เขา้-ออก)

จ านวน 2 ชุดๆ ละ 500,000 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท

2. ชุดควบคุมและบริหารจดัการแขนกั้นทางเขา้-ออก

   จ านวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท

3. เคร่ืองอา่นบัตรความถี่ 125kHz

   จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท

4. บัตรความถี่ 125kHz

   จ านวน 300 ใบๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

5. ค่าอปุกรณ์ประกอบการติดต้ัง

   จ านวน 1 ระบบๆ ละ 50,000 บาท

44 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. จดัซ้ือเกา้อี้แถว 4 ทีน่ัง่ กวา้งไม่น้อยกวา่ 840,000       -  -  -  - ส านักปลัด

 220 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. 

จ านวน 8 ชุดๆละ 7,500 บาท

เป็นเงิน 60,000 บาท

2. จดัซ้ือเกา้อี้แถว 4 ทีน่ัง่ พนักพงิและทีน่ัง่

เป็นเบาะนวมกวา้งไม่น้อยกวา่ 220 ซม.

ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. จ านวน 17 ชุด

ชุดละ 8,000 บาท เป็นเงิน 136,000 บาท
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. จดัซ้ือเกา้อี้แถว 3 ทีน่ัง่ พนักพงิ

และทีน่ัง่เป็นเบาะนวม  กวา้งไม่น้อยกวา่ 220 ซม. 

ลึก 63 ซม. สูง 80 ซม. จ านวน

4 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท 

4. จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี (สมาร์ททีวี) 

ขนาดไม่น้อยกวา่ 40 นิว้ระดับความละเอยีดจอภาพ

 1,920 x 1,080 พกิเซล จ านวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

5. จดัซ้ือโทรทัศน์แอล อ ีดี  (สมาร์ททีวี)

 ขนาดไม่น้อยกวา่ 75 นิว้ ระดับความละเอยีด

จอภาพ 1,920 x 1,080 พกิเซล จ านวน 2 เคร่ือง 

เคร่ือง ๆ ละ 229,000 บาท เป็นเงิน 458,000 บาท

6. จดัซ้ือเคร่ืองมัลติโรเตอร์  (โดรนส าหรับถา่ยภาพมุมสูง)

พร้อมอปุกรณ์  จ านวน 1 ตัว ราคา 70,000 บาท

45 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิว้ 26,000        13,000         -  - - กองกจิการสภาฯ

เผยแพร่  จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 13,000 บาท

46 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  - จดัซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 36 ทีน่ัง่  - 305,920       -  -  - กองกจิการสภาฯ

จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

 - โตะประชุมโลง ขนาด 150 × 60  × 75 ซม.

จํานวน 18 ตัว

 - โตะประชุมโลง ขนาด 80 × 60  × 75 ซม.

จํานวน 2  ตัว

 - โตะเขามุมโคง ขนาด 60 × 60  × 75 ซม.

จํานวน 4  ตัว

 เกาอี้สําหรับประชุม จํานวน 36 ตัวๆละ 3,999 บาท

47 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - ชุดรับแขก 5 ที่น่ัง (บุนวม) พรอมโตะกลาง  - 41,800         -  -  - กองกิจการสภาฯ

 จํานวน 1 ชุดเปนเงิน 17,900 บาท

 - ชุดรับแขก 5 ที่น่ัง พรอมโตะกลาง

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 23,900 บาท

48 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  - ตูเย็น 2 ประตู ขนาด 7.4 คิว  - 9,400           -  -  - กองกิจการสภาฯ

จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 9,400 บาท

49 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 896,000 -  -  -  - กองกิจการสภาฯ

และขนสง ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังขับเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต  ขับเคล่ือน 4 ลอ

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   
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50 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 95,000        - - - กองชาง

งานบานงานครัว จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

51 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร รถฟารมแทรคเตอร แบง 3 จุด  มีกําลังไมนอยกวา  1,000,000    -            -            1,000,000    - กองชาง

70 แรงมา จํานวน 2  คัน ๆละ 1,000,000 บาท

52 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบเข็น  จํานวน  2 เครื่อง 26,000        - - - - กองชาง

 เครื่องละ 13,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

53 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดกิ่งไมแบบมือถือ  เปนเครื่องยนตเบนซิน 40,000        -            -            40,000        - กองชาง

จํานวน  8  เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

54 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เปนเครื่องยนตเบนซนิ 100,000 - - 100,000 - กองชาง

 จํานวน 20 เครื่องๆละ 10,000 บาท

55 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง ถังบรรจุยางแอสฟลท ขนาด 10,000 ลิตร  1,000,000 - - 1,000,000 - กองชาง

จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

56 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะและขนสง แผงกั้นจราจร  ขนาด 1 ม. ไมมีลอ 50,000        - - 60,000        - กองชาง

จํานวน 44  แผง ๆ ละ 2,500 บาท 

57 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมต่ํากวา 150  แรงมา 4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000    4,500,000   กองชาง

จํานวน 5 คันๆละ 4,500,000 บาท  (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

58 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แขนยาว) ขนาดไมต่ํากวา  -  - 7,500,000    7,500,000    7,500,000   กองชาง

150  แรงมา จํานวน 3 คันๆละ 7,500,000 บาท 

59 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถเกลี่ยดิน มีกําลังไมนอยกวา  150 แรงมา 7,500,000    7,500,000    7,500,000    7,500,000    7,500,000   กองชาง

จํานวน 5 คันๆละ 7,500,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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60 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 3,960,000    3,960,000    3,960,000    1,980,000    1,980,000   กองชาง

ขนาดความจุไมนอยกวา  4 ลูกบาศกหลา

น้ําหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 

12,000 กิโลกรัม พรอมกระบะและเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 8 คันๆละ 1,980,000 บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

61 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถบดลอเหล็ก  ขนาด  10 ตัน  - -            2,900,000    2,900,000    2,900,000   กองชาง

 มีกําลังไมนอยกวา125  แรงมา  จํานวน  3 คัน ๆ

ละ 2,900,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

62 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก  -  - 715,000      715,000      715,000     กองชาง

สูบ ไมต่ํากวา  2,400  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ  

แบบมีชองวางดานหลังคนขับ  (cab) 

จํานวน 3 คันๆละ 713,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

61 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องปนนํ้ามัน แบบมือถือ เปนเครื่องยนตเบนซนิ  40,000        - กองชาง

จํานวน  4 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

62 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ ลอวัดระยะ  จํานวน  8 ลอ ๆ ละ 5,000 บาท 20,000        - - 20,000        - กองชาง

63 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ 896,000  -  -  - - กองชาง

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 
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หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต แบบดับเบ้ิลแค็บ

1.เปนกระบะสําเร็จรูป

2.หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 

3.เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน

64 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงครถชนิด 10 ลอ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - กองชาง

และขนสง ขับเคลื่อน 2 เพลาเครื่องยนตดีเซล มีกําลังสูงสุด

ไมนอยกวา 240 แรงมา มีปริมาณความจุนํ้า

ไมนอยกวา 10,000 ลิตร  พรอมติดตั้งปมสูบนํ้า

จํานวน 8 คันๆ ละ 5,000,000 บาท

65 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุก ชนิด 6 ลอ พรอมติดตั้งเครนสลิง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - กองชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซลมีกําลังสูงสุดไมนอยกวา

240 แรงมา ติดตั้งเครนแบบสลิงสามารถยกได

ไมนอยกวา 8 ตัน จํานวน 4 คันๆละ 5,000,000 บาท

66 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือทองแบนแสตนเลสหนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 1,273,300  -  -  - - กองชาง

และขนสง มีขนาดกวางไมนอยกวา 1.70 เมตร ยาวไมนอย

กวา 6 เมตร ความลึกไมนอยกวา 0.60 เมตร 

จํานวน 5 ลําๆละ 254,660 บาท
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   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

67 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  - 3,960,000    3,960,000    1,980,000     - กองชาง

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวตัต

แบบกระบะเททาย จํานวน 5 คันๆละ 1,980,000 บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

68 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  - 5,000,000    5,000,000    2,500,000     - กองชาง

และขนสง ปริมาตร กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวตัต 

แบบรถบรรทุกน้ํา จํานวน 5 คันๆละ 2,500,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

69 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง  - จัดซื้อรถบรรทุกยางแอสฟลท ขนาดความจุ 6,600,000     -  -  -  - กองชาง

15,000 ลิตร จํานวน1 คันๆละ 6,600,000 บาท

70 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาเผยแพร  - กลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 30,000        30,000        30,000        30,000        - กองชาง

จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

ความละเอียดภาพไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล

บันทึก Video Fulll HDหนาจอ  LCD ขนาด
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

ไมนอยกวา 3 นิ้ว ใชหนวยความจําภายนอก 

ชนิด SD/SDHC/SDXC Card  

มี Optical Zoom ไมนอยกวา  3X

71 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ดําเนินการ จัดต้ังหนวยปฏิบัติการสารสนเทศ  - 411,800       -  -  - กองชาง

อบจ. ชัยภูมิ มีเครื่องมืออุปกรณ ดังน้ี

 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล

 แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท จํานวน 60,000 บาท

 - เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 130,000 บาท

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับ

หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 16 แกนหลัก

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุดๆละ 24,000 บาท

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 11,400 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

 - ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท เปนเงิน 33,000 บาท

 - เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 ชุด ๆ 

ละ 5,900 บาท เปนเงิน 17,700 บาท

 - เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 2 KVA 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 13,000 บาท 

 - อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

แบบท่ี 1 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 6,200 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

ครุภัณฑโฆษณาเผยแพร  - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับแสดง

ผลหลายจอภาพ จํานวน 1 ชุด 

เปนเงิน 37,000 บาท ประกอบดวย

 - เครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ (Graphic Card)

จํานวน 2 หนวย แตละหนวยมีความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB

 - จอภาพ ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 จอ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

72 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 1,025,000    กองชาง

และขนสง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ 

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

73 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อรถฟารมแทคเตอร ชนิดขับเคล่ือน 4 ลอ  -  - 571,000       -  - กองชาง

มีกําลังไมนอยกวา 40 แรงมา จํานวน 1 คัน

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

74 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร  -  - 1,920,000     -  - กองชาง

และขนสง กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

 สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวตัต แบบกระบะเหล็ก

 จํานวน 1 คัน

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

75 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องสับกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง  -  - 49,500         -  - กองชาง

 - เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ

 - กําลังเครื่องยนต 15 แรงมา
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

76 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 10 เครื่อง  -  - 122,500       -  - กองชาง

 - อุปกรณบริหารแขน - หนาอก - หัวไหล

 - อุปกรณบริหารขา - สะโพก - หัวไหล

 - อุปกรณบริหารขอเขา - ขา (จักรยานลอเหล็กนั่งตรง)

 - อุปกรณบริหารขอเขา - ขา (จักรยานลอเหล็กนั่งพิง)

 - อุปกรณบริหารแขน ลดหนาทอง และนวดหลัง

 - อุปกรณบริหารแขน - ลดหนาทอง

 - อุปกรณยกน้ําหนัก

 - อุปกรณบริหารขอสะโพก

 - อุปกรณซิทอัพบริเวณหนาทองและออกกําลังขา

 - อุปกรณดัดหลัง - นวดฝาเทา

77 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซื้อเครื่องเลนสนาม จํานวน 1 ชุด  -  - 94,600         -  - กองชาง

 - เครื่องเลนชุดฮิปโปหรรษาขนาด 

530 x 225 x 300 ซม.

78 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อกลองประมวลผลรวม จํานวน 1 ตัว  -  - 250,000       -  - กองชาง

79 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา  -  - 34,000         -  - กองชาง

จํานวน 1 ชุด (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

80 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อลอวัดระยะ จํานวน 1 อัน  -  - 12,500         -  - กองชาง

81 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อไมสตาฟแบบชัก ขนาด 4 เมตร  -  - 6,000          -  - กองชาง

จํานวน 2 คันๆละ 3,000 บาท

82 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 868,000 868,000 868,000 กองชาง

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน 3 คันๆละ 868,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

83 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค ขนาด  -  - 3,500,000  - 3,500,000 กองชาง

และขนสง เครื่องยนตมีกําลังไมนอยกวา 240 แรงมา

บรรจุนํ้าปริมาตรไมนอยกวา 8,000 ลิตร

จํานวน 2 คันๆละ 3,500,000 บาท

84 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 10 ลอ  -  - 10,000,000  - 10,000,000 กองชาง

และขนสง เครื่องยนตมีกําลังไมนอยกวา 240 แรงมา

ประกอบดวยหองสุขาไมนอยกวา 10 หอง

จํานวน 2 คันๆละ 10,000,000 บาท

85 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถสเปรยยาง มะตอย ชนิด 6 ลอ  -  -  -  - 5,500,000 กองชาง

เครื่องยนตมีกําลังไมนอยกวา 240 แรงมา บรรจุยางมะตอย

ปริมาตรไมนอยกวา 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

86 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร  - 1,025,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 กองชาง

และขนสง กระบอกสูบไมนอยกวา 2400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 4 ลอ

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 6 คันๆละ 1,025,000 บาท 

 (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

87 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร  -  - 829,000 1,658,000 1,658,000 กองชาง

และขนสง กระบอกสูบไมนอยกวา 2400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตไมนอยกวา 110 วัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ

แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(Cab) จํานวน 5 คันๆละ 829,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

88 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อรถบรรทุก ติดต้ังระบบผสมสเลอรีซลี  -  -  - 28,000,000  - กองชาง

(Slurry Seal) ชนิด 10 ลอ เครื่องยนต (ดีเซล) มีกําลัง

แรงมาไมนอยกวา 300 แรงมา จํานวน 1 คัน

89 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  - ตูเย็นขนาด ความจุไมนอยกวา  - 15,000         -  -  - หนวยตรวจ

9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู ราคา 15,000 บาท สอบภายใน

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

90 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000       -  -  -  - หนวยตรวจ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา2,400 ซีซี หรือกําลังขับ สอบภายใน

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา1,000 กิโลวตัต  

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน
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91 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000 - - - - กองสงเสริมฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังขับเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวตัต  ขับเคล่ือน จํานวน 1 คัน

92 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จัดหากลองบันทึกภาพนิ่ง (ดิจิตอลคาเมรา) สําหรับใช 36,920  -  -  - กองสงเสริม

และเผยแพร ในงานงานกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวน 1 ตัว คุณภาพชีวิต

มีความละเอียดในการเซน็เซอรไมนอยกวา 20 

ลานพิกเซลมี Wi-Fi ในตัว มีระบบแฟลชในตัว

แฟลชหัวกลองสามารถสั่งงานแฟลชไรสายไดสามารถ

ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวก เมื่อขอมูล

เต็มหรือเม่ือตองการเปลี่ยน สามารถโอนถายขอมูล

จากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 

93 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ  - เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอรระดับ XGA 63,500       -  -  -  - กองสงเสริม

เผยแพร ขนาด 3500 ANSi Lumens จํานวน 1 เครื่อง คุณภาพชีวิต

เปนเงิน 36,000 บาท

 -จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด

150" (ทะแยง) จํานวน 1 ชุด

เปนเงิน 20,000 บาท

 - สายสัญญาณ พรอมอุปกรณตอพวง

จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน 5,000 บาท

 - ปลั๊ก AC power 10 channel จอ led 

 จํานวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท เปนเงิน 2,500 บาท
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94 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. โตะพับอเนกประสงค หนาโตะปดผิวดวย  - 33,000  -  -  - กองสงเสริม

เมลามีน เคลือบเงาปลายขาปรับระดับได คุณภาพชีวิต

ขนาดยาว  180 เซนติเมตร กวาง 75 เซนติเมตร 

จํานวน 15 ตัวๆละ 2,200 บาท เปนเงิน 33,000 บาท

2. โตะพับอเนกประสงค หนาโตะปดผิวดวย  - 30,000       -  -  -

เมลามีน เคลือบเงา ปลายขาปรับระดับได 

ขนาดยาว 180 เซนติเมตร กวาง 60 เซนติเมตร 

จํานวน 15 ตัวๆละ 2,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

3. เกาอี้พลาสติก (แบบมีพนักพิงและยางกันลื่น  - 28,000       -  -  -

จํานวน 100 ตัวqละ 280 บาท  เปนเงิน 28,000 บาท

95 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  แร็คใสเครื่องเสียง จํานวน 1 ตัว 6,000         -  -  -  - กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต

96 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  ชุดโซฟา 5 ที่น่ัง พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด 19,900       -  -  -  - กองสงเสริม

 คุณภาพชีวิต

97 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบเครื่องเสียง รายละเอียด ดังน้ี 103,000      -  -  -  - กองสงเสริม

1. Mixer 8 channel  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 8,500 บาท คณุภาพชีวิต

2. power amp 4 channel 3200 w จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 19,500 บาท

3. EQ (ปรับสมดุลเสียง) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,500 บาท

4. Cossover จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,500 บาท

5. ลําโพง (เสียงกลาง)  12 นิ้ว จํานวน 4 ชุด ชุดๆละ 8,500 บาท เปนเงิน  34,000 บาท

6. ตูลําโพง sup 18 นิ้ว จํานวน 2 ชุดละ ชุดละ 9,000 บาท เปนเงิน 18,000 บาท

7. ไมลลอย จํานวน 2 อันๆละ 4,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
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98 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถโรงเรียน (รถบรรทุก 6 ลอ พรอม 9,975,000 9,975,000 8,550,000 8,550,000    - กองการศึกษาฯ

และขนสง โครงหลังคาโดยสาร) เปนรถยนตสวนกลางของ

สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน 26 คัน คันละ 1,425,000 บาท

มีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดรถบรรทุก 6 ลอ 

1. เครื่องยนตดีเซล ขนาด 150 แรงมา 6 ลอ

 ปริมาตรกระบอก  สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี

2. น้ําหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก

ไมต่ํากวา 8,000 กิโลกรัม

3. พรอมกระบะและเครื่อง ปรับอากาศภายในหัวเกง 

รายละเอียดโครงหลังคาแบบโดยสาร

1. ตอโครงหลังคาแบบโดยสารพรอมอุปกรณ

กระบะ 5 เมตร หุมดวยสแตนเลส ฝากันรอน

2. อุปกรณภายในมีห้ิงวาง 2 ชั้น 

3. มีไฟนีออน 2 ดวง 

มีพัดลม 3 ตัว มีสวทิกดกริ่ง 3 ตัว 

4. กระจกแบบแยกบานยกได 14 ชอง บาน 

ตาย 3 ชอง บานเอนได 2 ชอง 
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5. ชุดประตูมี 4 บาน แบบพับเลื่อนได 

6. เบาะนั่งโดยสารมี 4 ชุด  เบาะเสริม 2 ตัว 

7. ตะแกรงวางของบนหลังคา

8. ชุดบันไดเหยียบขึ้นลง 2 ชุด

99 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 499,950         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

100 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 499,900         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนบานเปาวิทยา

101 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 500,000         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร

102 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 499,650         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนสระพังวทิยาคม

103 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 499,650         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 
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โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

104 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 499,850         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

105 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 499,200         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

106 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 499,300         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนโนนครอวิทยา

107 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 500,000         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม

108 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 499,800         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

109 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 499,900         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนกวางโจนศึกษา
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110 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 499,950         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

111 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 499,900         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนโนนกอกวิทยา

112 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 500,000         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนบานหันวิทยา

113 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 499,650         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

114 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 499,850         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนเนินสงาวิทยา

115 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  - 499,600         -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

116 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 499,850           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

117 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 499,950           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

118 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 500,000           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

119 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 499,600           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

120 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 499,450           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

121 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 499,250           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

122 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 499,700           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

123 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ จัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 499,450           -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร CCTV ชนิด IP NETWORK CAMERA 

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

124 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศกึษา จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนดวย 12,955,800    - -  - - กองการศึกษาฯ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มัลติมีเดีย จํานวน 26 โรงเรียน ๆ

ละ 1 หองเรียน ประกอบดวย

1. ชุดทีวี LED TV ขนาด 65 นิ้ว

(Interactive Touch Sceen)

พรอมอุปกรณควบคุมดวยระบบ

คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 2 ชุด

4. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง

6. กระดานควบคมุระยะไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

แบบ Mini Board จํานวน 1 เครื่อง

7. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

English conversations ชุดท่ี 1 จํานวน 1 ชุด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

8. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

English conversations ชุดท่ี 2 จํานวน 1 ชุด

9. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

English conversations ชุดท่ี 3 จํานวน 1 ชุด

10. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ASEAN School 

พรอมชุดขอสอบ (มีครูสอนสมจริง) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 1 ชุด

11. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ASEAN School 

พรอมชุดขอสอบ (มีครูสอนสมจริง) ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 1 ชุด

125 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,075,000  - -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุด ไมต่ํากวา 80 กิโลวตัต 

น้ําหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก

ไมต่ํากวา 5,000  กิโลกรัม พรอมกะบะ

และเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ)

126 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,075,000  - -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต ไมต่ํากวา 80 กิโลวตัต

น้ําหนัก ของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม

ต่ํากวา  5,000  กิโลกรัม พรอมกะบะ

และเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา)
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รับผดิชอบหลัก

127 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,075,000  - -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนต ไมต่ํากวา 80 กิโลวตัต 

น้ําหนัก ของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

5,000  กิโลกรัม พรอมกะบะ และ

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนโนนครอวิทยา)

128 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ - 1,075,000 -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา

80 กิโลวตัต น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก

ไมต่ํากวา 5,000  กิโลกรัม พรอมกะบะ

และเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน
(โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน)

129 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 3 ตัน 6 ลอ - 1,075,000 -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุด ไมต่ํากวา

80 กิโลวตัต น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก

ไมต่ํากวา 5,000  กิโลกรัม พรอมกะบะ

และเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน
(โรงเรียนสตรีประชาพัฒนศึกษา)

130 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และหลังคา  -  - 722,000  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ประกอบดวย
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1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (cab) จํานวน 1 คัน ๆ ละ

688,000 บาท 

2. หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน

หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก

จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 34,000 บาท

(โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2)

131 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และหลังคา  -  - 722,000  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ประกอบดวย

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวตัต ขับเคลื่อน 2 ลอ

แบบมีชองวาง ดานหลังคนขับ (cab)

จํานวน 1 คัน ๆ ละ 688,000 บาท 

2. หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน

หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก

จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 34,000 บาท

(โรงเรียนหนองสังขวิทยายน)
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   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

132 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ -  - - 1,075,000  - กองการศึกษาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุด ไมต่ํากวา

80 กิโลวตัต น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก

ไมต่ํากวา 5,000  กิโลกรัม พรอมกะบะ

และเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน
(โรงเรียนมัธยมหนองศาลา)

133 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ -  - - 1,075,000  - กองการศึกษาฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุด ไมต่ํากวา

80 กิโลวตัต  น้ําหนักของรถรวมนํ้าหนัก

บรรทุก ไมต่ํากวา 5,000  กิโลกรัม 

พรอมกะบะ และเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนหวยยางวิทยาคม)

134 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต(โรงเรียนกวางโจน 500,000         - -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป ศึกษา)  จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 

31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 

33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท  เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

135 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนโนนกอก- 500,000        - -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป วิทยา) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

136 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนหนอง- 500,000         - -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป สังขวิทยายน) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

137 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนภูแลนคา 500,000         - -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป วิทยายน) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

138 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนบานแกง 500,000        - -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป วิทยา)  จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

139 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนลุมลําชี - 500,000        - -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป นิรมิตวิทยา) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

140 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนหวยยาง- 500,000         -  -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป วิทยาคม) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

141 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนเพชร- - 500,000        -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป วิทยาคาร )จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

142 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนหนอง- - 500,000        -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป ขามวิทยา) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

143 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรยนหนองไผ - 500,000        -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป วิทยานุสรณ) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

144 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนมัธยมชัย  - 500,000         -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป มงคลรังงาม) จํานวน 11 รายการ ดังนี้
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

145 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนมัธยม  - 500,000         -  -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป หนองศาลา) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

146 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียน  - 500,000         -  -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป โคกสะอาดวทิยา) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

147 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนตรีประชา  - 500,000         -  -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป พัฒนศึกษา) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

148 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (โรงเรียนบานเปา  - 500,000         -  -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป วิทยา) จํานวน 11 รายการ ดังนี้

1.เมโลโฟนมารชชิ่ง จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2.อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆ

ละ 45,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัวๆละ 

55,000 บาท เปนเงิน 110,000 บาท

4. บีแฟรต ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว ๆ 

ละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

5. เทนเนอรสไลดทรอมโบน จํานวน 1 ตัวๆละ 

28,000 บาท 

6. กลองเล็กเดินแถว จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 37,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

7. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 31,000 บาท 

8. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 33,000 บาท 

9. กลองใหญเดินแถว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 36,000 บาท 

10. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 คู 

คูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

11. ไมคฑา จํานวน 1 อัน ๆ ละ 7,000 บาท 

149 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศกึษา สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองชางเสมือนจริง 14,921,400     - -  -  - กองการศึกษาฯ

แบบพ้ืนฐาน 4 in 1 เพ่ือเสริมสรางพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนใหโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 ชุด

ชุดละ 573,900 บาท  แตละชุดประกอบดวย

1. ชุดทดลองเครื่องมือชาง  เปนเงิน

426,840 บาท

   1.1 เครื่องเลื่อยฉลุ 4 ชุด ๆ ละ 30,570 บาท

เปนเงิน 122,280 บาท

   1.2 เครื่องกลึง 4 ชุด ๆ ละ 35,270 บาท

เปนเงิน 141,080 บาท

   1.3 เครื่องเจียร 4 ชุด ๆ ละ 20,040 บาท

เปนเงิน 80,160 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

   1.4 เครื่องเจาะ 4 ชุด ๆ ละ 20,830 บาท

เปนเงิน 83,320 บาท

2. ชุดเสริมสรางการเรียนรูศักยภาพจาก

พลังงานธรรมชาติ เปนเงิน 124,720 บาท

    2.1 ชุดทดลองพลังงานธรรมชาติ - ลม

4 ชุด ๆ ละ 7,795 บาท เปนเงิน 31,180 บาท

   2.2 ชุดทดลองพลังงานธรรมชาติ - แสงอาทิตย

4 ชุด ๆ ละ 7,795 บาท เปนเงิน 31,180 บาท

   2.3 ชุดทดลองพลังงานธรรมชาติ - น้ํา

4 ชุด ๆ ละ 7,795 บาท เปนเงิน 31,180 บาท

   2.4 ชุดทดลองพลังงานธรรมชาติ - โฮโดรเจน

4 ชุด ๆ ละ 7,795 บาท เปนเงิน 31,180 บาท

150 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีโปงลาง จํานวน 66,800          - -  - - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป 10 รายการ ดังนี้

1. โปงลาง 1 ตัวๆละ 8,000 บาท

2. พิณไฟฟา 1 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท

3. พิณเบสไฟฟา 1 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

4. พิณโปรง 3 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท

 เปนเงิน 13,500 บาท

5. โหวด 3 ตัว ๆ ละ 500 บาท

เปนเงิน 1,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

6. แคน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

เปนเงิน 6,000 บาท

7. กลองหาง 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

8. กลองตุม 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท

9. ฉาบเหล็ก 1 คู ๆ ละ 500 บาท

10. ฉาบใหญ 1 คู ๆ ละ 800 บาท

(โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม)

151 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑงานบานงานครัว - จัดซื้อเครื่องลางจานอัตโนมัต/ิ 10,455,700    - -  - - กองการศึกษาฯ

เครื่องทําน้ําแข็งพรอมน้ํายาสําหรับ

ใชกับเครื่องลางจาน ใหสถานศึกษา

ในสังกัดองคการบริหารสวน-

จังหวัดชัยภูมิ

แบบท่ี 1 สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง

จํานวน 17 โรงเรียนๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 350,600 บาท 

เปนเงิน 5,960,200 บาท

แบบท่ี 2  สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ

จํานวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 499,500 บาท

เปนเงิน 4,495,500 บาท

152 บริหารงานท่ัวไปคาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณา 1. จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 38,300           -  -  -  - กองการศึกษาฯ

เผยแพร (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พรอมโตะกลางกระจก   

สําหรับหองผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จํานวน 1 ชุดๆ ละ 19,900 บาท

2. จัดซื้อชั้นวางวารสาร สําหรับสํานักงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท

3. จัดซื้อชั้นแขวนหนังสือพิมพ สําหรับ

สํานักงาน กองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท

153 การศาสนา คาครุภัณฑ ครภุัณฑกีฬา 1. จักรยานนั่งปนแบบมีพนักพิง จํานวน 2 ชุดๆ 2,000,000       -  -  -  - กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม ละ 62,000  บาท เปนเงิน 124,000  บาท

และนันทนาการ 2. จักรยานนั่งปนแบบไมมีพนักพิง จํานวน 4 ชุดๆ

ละ 52,000  บาท เปนเงิน 208,000  บาท

3. อุปกรณฝกกลามเนื้ออก จํานวน 1 ชุดๆ

ละ 73,000  บาท 

4. อุปกรณฝกกลามเนื้อหลังสวนบน จํานวน 1 ชุดๆ

ละ 72,000  บาท 

5. อุปกรณฝกกลามเนื้อตนแขนดานหนา

จํานวน 1 ชุดๆละ 64,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

6.อุปกรณฝกกลามเนื้ออกดานขาง จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 72,000  บาท 

7. อุปกรณฝกกลามเนื้อตนขาดานหนา

จํานวน 1 ชุดๆละ 70,000 บาท

8. อุปกรณฝกกลามเนื้อตนขาดานหลัง

จํานวน 1 ชุดๆละ 75,000  บาท

9. อุปกรณฝกกลามเนื้อตนขา สะโพก และนอง

จํานวน 1 ชุดๆละ 98,000  บาท

10. อุปกรณฝกกลามเนื้อไหล จํานวน 1 ชุดๆ

ละ 70,000  บาท 

11. อุปกรณฝกกลามเนื้อหนาทอง จํานวน 1 ชุดๆ

ละ 65,000  บาท 

12. อุปกรณฝกกลามเนื้อตนแขนดานหลัง

จํานวน 1 ชุดๆละ 74,000 บาท

13. อุปกรณฝกกลามเนื้อทองดานขาง

จํานวน 1 ชุดๆละ 67,000 บาท

14. อุปกรณฝกกลามเนื้อหลังสวนใน

จํานวน 1 ชุดๆละ 69,000 บาท

(ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ชย.)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

15. อุปกรณฝกกลามเนื้อหลังและกลามเน้ือตนแขน

จํานวน 1 ชุดๆละ 79,000 บาท

16. อุปกรณฝกกลามเนื้อไหลดานขาง

จํานวน 1 ชุดๆละ 66,000 บาท

17. อุปกรณฝกกลามเนื้ออกและไหล 

จํานวน 1 ชุดๆละ 82,000 บาท

18. อุปกรณฝกกลามเนื้อหลังสวนลาง

จํานวน 1 ชุดๆละ 66,000  บาท

19. อุปกรณฝกความแข็งแรงแบบอเนกประสงค

จํานวน 1 ชุดๆละ 107,000 บาท

20. อุปกรณฝกความแข็งแรงแบบอเนกประสงค

โดยใชเคเบิล จํานวน 1 ชุด ๆละ 100,000 บาท

21. เกาอี้ฝกยกน้ําหนักแบบปรับระดับได

จํานวน 2 ชุดๆละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท

22. เกาอี้ฝกกลามเนื้อทองแบบปรับระดับได

จํานวน 1 ชุดๆละ 20,000 บาท

23. ชั้นวางดัมเบล  จํานวน 2 ชุดๆละ 14,000 บาท

เปนเงิน 28,000  บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

24. ชั้นวางบารเบลหุมยาง จํานวน 1 ชุด

เปนเงิน 8,500 บาท

25. ชุดดัมเบล ขนาด 2.5-50 กิโลกรัม

(1,050 กิโลกรัม) จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 139,000 บาท

26. ชุดบารเบลหุมยาง ขนาด10,15,20,25,30,35,

40,45,50,55 กิโลกรัม (325 กิโลกรัม)

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 32,000 บาท

27. พ้ืนยาง ขนาด 1x1 เมตร หนา 15 มิลลิเมตร

จํานวน 25 ตารางเมตร ๆละ 1,500 บาท

เปนเงิน 37,500 บาท

154 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบสัญญาณบอกเวลา 468,000        - - - - กองการศึกษาฯ

อัตโนมัติ ราคาชุดละ 39,000 บาท 

จํานวน 12 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด ดังนี้

1. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

2. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

3. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา

4. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

5. โรงเรียนเพชรวทิยาคาร
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

6. โรงเรียนเนินนสงาวิทยา

7. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

8. โรงเรียนบานเปาวิทยา

9. โรงเรียนโนนครอวิทยา

10. โรงเรียนสระพังวทิยาคม

11. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

12. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

155 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย 500,000        - - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา ประกอบดวย

1. เครื่องผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

57,000 บาท 

2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

3. เครื่องขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงิน 106,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เครื่องเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

156 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย 500,000        - - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ประกอบดวย

1. เครื่องผสมสัญญาณแบบดิจิตอล ขนาด 8 ชอง

 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 57,000 บาท 

2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

3. เครื่องขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงิน 106,000 บาท

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เครื่องเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

157 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย 500,000        - - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ ประกอบดวย

1. เครื่องผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

57,000 บาท 

2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

3. เครื่องขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท

เปนเงิน 106,000 บาท

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เครื่องเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

158 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต 499,900        - - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนเพชรวทิยาคาร ประกอบดวย

1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับเครือขาย

(Link Load Balancer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 210,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 210,000 บาท

3. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ กระจายสัญญาณไรสาย

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท  

4. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 2

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

5. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1

(ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

6. คาติดต้ังพรอมอุปกรณประกอบการติดตั้ง

จํานวน 1 งาน เปนเงิน 25,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

159 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต 499,900        - - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ประกอบดวย

1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับเครือขาย

(Link Load Balancer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 210,000 บาท

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 210,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

3. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ กระจายสัญญาณไรสาย

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท  

4. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 2

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

5. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1

(ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

6. คาติดต้ังพรอมอุปกรณประกอบการติดตั้ง

จํานวน 1 งาน เปนเงิน 25,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

160 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต 499,900        - - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ประกอบดวย

1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับเครือขาย

(Link Load Balancer) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 210,000 บาท

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง

แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 210,000 บาท

3. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ กระจายสัญญาณไรสาย

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท  
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบท่ี 2

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

5. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1

(ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

6. คาติดต้ังพรอมอุปกรณประกอบการติดตั้ง

จํานวน 1 งาน เปนเงิน 25,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

161 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสตทัศนศกึษา  - 497,800        - - - กองการศึกษาฯ

โฆษณาและเผยแพร โรงเรียนสระพังวทิยาคม ประกอบดวย

รายละเอียด ดังน้ี

1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 85,000 บาท 

2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท 

4. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

5. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm 

จํานวน 1 ชุด ๆละ 17,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ60,000 บาท

7. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

162 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสตทัศนศกึษา  - 497,800        - - - กองการศึกษาฯ

โฆษณาและเผยแพร โรงเรียนหวยยางวิทยาคม ประกอบดวย

รายละเอียด ดังน้ี

1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 85,000 บาท 

2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท 

4. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

5. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 17,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

60,000 บาท 

7. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

163 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสตทัศนศกึษา  - 497,800        - - - กองการศึกษาฯ

โฆษณาและเผยแพร โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี  ประกอบดวย

รายละเอียด ดังน้ี

1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 85,000 บาท 

2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

120,000 บาท 

4. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

5. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 60,000 บาท

7. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

164 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี  - 464,800        - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา ประกอบดวย

1. ไมโครโฟนสายสําหรับชุดกลอง

จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

เปนเงิน 60,000 บาท

2. ไมโครโฟนสายสําหรับเครื่องดนตรีสาย

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

เปนเงิน 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรับรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงิน 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

9. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เครื่องสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

165 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี  - 464,800        - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม ประกอบดวย

1. ไมโครโฟนสายสําหรับชุดกลอง

จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

เปนเงิน 60,000 บาท

2. ไมโครโฟนสายสําหรับเครื่องดนตรีสาย

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

เปนเงิน 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรับรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงิน 29,500 บาท

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

7. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

9. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เครื่องสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

166 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี  - 464,800        - - - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม ประกอบดวย

1. ไมโครโฟนสายสําหรับชุดกลอง

จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

เปนเงิน 60,000 บาท

2. ไมโครโฟนสายสําหรับเครื่องดนตรีสาย

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

3. ไมโครโฟนสายสําหรับรอง 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงิน 29,500 บาท

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

9. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

11. เครื่องสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

167 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพ้ืน  - 376,000         -  -  - กองการศึกษาฯ

หรือแบบแขวน โรงเรียนเพชรวทิยาคาร

(อาคาร TO BE  NUMBER ONE)

 ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง 

เครื่องละ 47,000 บาท  (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

168 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ ติดตั้งหลังคากระบะรถบรรทุก 260,000         -  -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ

โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

169 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสตทัศนศกึษา - 11,449,400    - - - กองการศึกษาฯ

โฆษณาและเผยแพร ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี

1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 85,000 บาท 

2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท

6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท

7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ60,000 บาท 

8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 10,000 บาท 

9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด 

ชุดละ 50,000 บาท

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 497,800 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม

2. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

3. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

4. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

5. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

6. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

7. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

8. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

9. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

10. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

11.โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

12.โรงเรียนบานหันวิทยา

13. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

14. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

15. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

16. โรงเรียนเพชรวทิยาคาร

17. โรงเรียนหนองขามวิทยา

18. โรงเรียนบานเปาวิทยา

19. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

20. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

21. โรงเรียนสตรีประชาพัฒนศึกษา

22. โรงเรียนโนนครอวิทยา

23. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

170 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 11,500,000    - - - กองการศึกษาฯ

ประกอบดวย

1. เครื่องผสมสัญญาณแบบดิจิตอล ขนาด 8 ชอง

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 57,000 บาท 

2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

3. เครื่องขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,500 บาท เปนเงิน 106,000 บาท

4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

5. เครื่องเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม

2. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

3. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

4. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

5. โรงเรียนสตรีประชาพัฒนศึกษา

6. โรงเรียนเนินสงาวิทยา
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

7. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

9. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

10. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

11. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

12. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

13. โรงเรียนบานหันวิทยา

14. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

15. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

16. โรงเรียนสระพังวทิยาคม

17. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

18. โรงเรียนหนองขามวิทยา

19. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

20. โรงเรียนบานเปาวิทยา

21. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

22. โรงเรียนโนนครอวิทยา

23. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

171 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 10,690,400    - - - กองการศึกษาฯ

ประกอบดวย

1. ไมโครโฟนสายสําหรับชุดกลอง

จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

2. ไมโครโฟนสายสําหรับเครื่องดนตรีสาย

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท

3. ไมโครโฟนสายสําหรับรอง จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

เปนเงิน 29,500 บาท

4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

5. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 110,000 บาท

6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

7. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

8. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

9. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

10. ตูลําโพงพรอมเครื่องขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

11. เครื่องสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 464,800 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม

2. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

3. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

4. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

5. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

6. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

7. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

8. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

9. โรงเรียนบานหันวิทยา

10. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

11. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

12. โรงเรียนสระพังวทิยาคม

13. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

14. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

15. โรงเรียนหนองขามวิทยา

16. โรงเรียนเพชรวทิยาคาร

17. โรงเรียนบานเปาวิทยา

18. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

19. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

20. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

21. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

22. โรงเรียนโนนครอวิทยา

23. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

172 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 11,106,700    - - - กองการศึกษาฯ

ประกอบดวย

1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

เครือขาย (Link Load Balancer)

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 

ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบท่ี 2 จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท  

จํานวน 23 โรงเรียน ๆ ละ 482,900 บาท ไดแก

1. โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม

2. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

3. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา

4. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

5. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

6. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

7. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

8. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

9. โรงเรียนบานหันวิทยา

10. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

11. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

12. โรงเรียนสระพังวทิยาคม

13. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

14. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

15. โรงเรียนหนองขามวิทยา

16. โรงเรียนบานเปาวิทยา

17. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

18. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

19. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

20. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

21. โรงเรียนโนนครอวิทยา

22. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

23. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม

173 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต ประกอบดวย - 4,170,000 - - - กองการศึกษาฯ

นาฏศิลป เสื้อสูท กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

หมวกทรงกระบอก (shako) พูขนนก ยาว 15"
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

รองเทาหนัง ราคาชุดละ 6,000 บาท

จํานวน 24 โรงเรียน  ดังน้ี

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา จํานวน 40 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท

2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม จํานวน 35 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

3. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

4. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา จํานวน 30 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 180,000 บาท

5. โรงเรียนเนินสงาวิทยา จํานวน 40 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท

6. โรงเรียนโนนกอกวิทยา จํานวน 35 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

7. โรงเรียนโนนครอวิทยา จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

8. โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม จํานวน 60 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 360,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

9. โรงเรียนบานหันวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

10. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

11. โรงเรียนบานเปาวิทยา จํานวน 35 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

12. โรงเรียนเพชรวทิยาคาร จํานวน 40 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท

13. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

14. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

15. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

16. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

17. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

18. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

19. โรงเรียนสระพังวทิยาคม จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

20. โรงเรียนหนองขามวิทยา จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

21. โรงเรียนหนองสังขวิทยา จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

22. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

23. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม จํานวน 35 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 210,000 บาท

24. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม จํานวน 25 ชุด ๆ ละ

6,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท

174 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง รายละเอียดดังน้ี - 3,500,000 - - - กองการศึกษาฯ

นาฏศิลป 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 

2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 

3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท 

90



แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท 

5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท 

6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 

8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 

9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท 

10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท 

11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท

12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

1 ชุดๆละ 91,000 บาท 

13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

จํานวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

2. โรงเรียนโนนครอวิทยา

3. โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม

4. โรงเรียนเพชรวทิยาคาร

5. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา

6. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

7. โรงเรียนหวยตอนวิทยา

175 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งระบบเสียงในหอประชุม - 1,477,500 - - - กองการศึกษาฯ

ราคาชุดละ 492,500 บาท รายละเอียดดังน้ี

2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line Amplifiers)

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท

4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท

5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,000 บาท

6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง จํานวน 7,000 บาท

จํานวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 492,500 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

2. โรงเรียนโนนครอวิทยา

3. โรงเรียนเพชรวทิยาคาร

176 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีโปงลาง โรงเรียน - 500,000 - - - กองการศึกษาฯ

นาฏศิลป ลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังนี้
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1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตัว ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

1. โปงลาง 14 ลูกพรอมขา 2 ผืนๆละ 18,000 บาท จํานวน 36,000 บาท

2. กลองหาง พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 20,000 บาท 

3. กลองตุม พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 15,000 บาท 

4. แคนลิ้นคูทองเหลือง 4 เตาๆ ละ 3,500 บาท จํานวน 14,000 บาท

5. โหวด  2 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 1,600 บาท

6. พิณเบสไฟฟา  1 ตัวๆละ 19,000 บาท 

7. พิณไฟฟา 2 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน  36,000 บาท

8. กรับ 2 คูๆละ 500 บาท จํานวน 1,000 บาท

9. ฉาบใหญ 1 คูๆละ 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท

10. ฉาบเล็กลงหิน  1 คูๆละ 1,200 บาท 

11. ฉิ่งลงหิน  1 คูๆละ 1,000 บาท 

12. เกราะ  4 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 3,200 บาท

177 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ติดต้ังอุปกรณ สื่อ โสตทัศนูปกรณ ท่ีหอง - 150,000 - - - กองการศึกษาฯ

โฆษณาและเผยแพร TO BE NUMBER ONE (โรงเรียนเพชรวทิยาคม) 

ประกอบดวย 

1. ชุดเครื่องเสียงภายใน 

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 29,100 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

2. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 

ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 54,400 บาท 

จํานวน 54,400 บาท

3. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม 200 นิ้ว 

จํานวน 1 จอๆละ 40,000 บาท

4. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)

 แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง ราคา 26,500 บาท 

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

178 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ -  - 1,335,000       - - กองการศึกษาฯ

ยานพาหนะและขนสง พรอมหลังคา โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวตัต

จํานวน 1 คันๆละ 1,335,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

2. ติดต้ังหลังคากระบะรถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 3 ตัน 6 ลอ เปนเงิน 260,000 บาท

179 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน - 59,700          - - - กองการศึกษาฯ

การปฎิบัติงาน ประกอบดวย

1. โตะพับอเนกประสงค หนาโฟเมกา 

ขนาด ไมนอยกวา 75 x 180 เซนติเมตร

จํานวน 30 ตัวๆละ 1,990 บาท 

เปนเงิน 59,700 บาท

2. โตะพับอเนกประสงค หนาโฟเมกา  - 21,800          - - -

ขนาด ไมนอยกวา 60 x 120 เซนติเมตร

จํานวน 20 ตัวๆละ 1,090 บาท 

เปนเงิน 21,800 บาท

3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  - 55,900          - - -

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 48,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

ราคา 55,900 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562    

(บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก

180 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑดนตรี กองการศึกษา

นาฏศิลป โรงเรียนโนนครอวิทยา ดังน้ี

1. คียบอรด  จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 25,000 บาท - - 25,000           - -

2. กีตารเบสไฟฟา จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 20,000 บาท

3. กีตารไฟฟา จํานวน 2 ตัว ๆละ 18,000 บาท - 20,000           - -

เปนเงิน 36,000 บาท - - 36,000           - -

4. กลองชุด จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท - - 30,000           - -

5. เครื่องขยายเสียงสําหรับคียบอรดพรอมลําโพง

กําลังขยายไมตํ่ากวา 100 วัตต - - 25,000           - -

ขนาดลําโพงมีเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา

12 นิ้ว จํานวน 1 ตู เปนเงิน 25,000 บาท

6. เครื่องขยายเสียงสําหรับกีตารเบสพรอมลําโพง - - 25,000           - -

กําลังขยายไมตํ่ากวา 100 วัตต

ขนาดลําโพงมีเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 15 นิ้ว 

จํานวน 1 ตู เปนเงิน 25,000 บาท

7.เครื่องขยายเสียงสําหรับกีตารไฟฟาพรอมลําโพง - - 44,000           - -

กําลังขยายไมตํ่ากวา 100 วัตต

ขนาดลําโพงมีเสนผานศนูยกลางไมนอยกวา 10 นิ้ว 

จํานวน 2 ตู ๆละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท

8. เครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง - - 68,000           - -

กําลังขยายไมตํ่ากวา 300 วัตต
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาดลําโพงมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 15 นิ้ว 

จํานวน 1 ตู เปนเงิน 68,000 บาท

(รายละเอียดตามคุณลักษณะครุภัณฑสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) - - 22,000      - -

9. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน

จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

181 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อหนังสือเสริมทักษะการ 4,486,145  4,486,145  4,486,145  4,486,145   - กองการศึกษาฯ

 เรียนรู ในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ ในระดับมัธยม ศึกษาปที่ 3

 และ 6 จํานวน 9 รายการ ดังนี้

 1) วิชาภาษาไทย ม.3

 2) วิชาคณิตศาสตร ม. 3

 3) วิชาวิทยาศาสตร ม.3

 4) วิชาภาษาอังกฤษ ม. 3

 5) วิชาภาษาไทย ม.6

 6) วิชาคณิตศาสตร ม.6

 7) วิชาวิทยาศาสตร ม.6

 8) วิชาภาษาอังกฤษ ม. 6

 9) วิชาสังคมศึกษาฯ ม. 6
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

182 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุุณฑการศึกษา จัดซื้อหนังสือหองสมุด จํานวน 7 ชุด ดังนี้ 2,600,000   -  -  -  - กองการศึกษาฯ

1. หนังสือชุดสืบสานประวัติศาสตรชาติไทย

2. หนังสือชุดกีฬาเพื่อการเรียนรูและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

3. หนังสือชุดความรูเร่ืองโรค

4. หนังสือกายบริหาร

5. หนังสือสุขบัญญัติ

6. หนังสือคัมภีรกีฬา ชุดเซปกตะกรอและฟุตบอล

7.หนังสือคัมภีรกีฬา ชุดบาสเกตบอลและวอลเลยบอล

183 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑการศึกษา จัดซื้อหนังสือสงเสริมการรัก 2,600,000  2,600,000  2,600,000  2,600,000   - กองการศึกษาฯ

 การอาน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของสถานศึกษา

ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

 จํานวน 12 หมวด ดังนี้

 1) หนังสือ Big Book ศาสตรพระราชา

 2) งานประดิษฐและงานฝมือ

 4) เด็กและเยาวชน ความรูทั่วไป

 5) ศิลปะ

 6) เกษตรกรรม

 7) โหราศาสตร

 8) นวนิยาย
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 9) ปรัชญาและศาสนา

 10) หมวดพิเศษ 1

 11) อาเซยีน

 12) ความรูทั่วไป

184 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต  - 497,800      -  -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนบําเหน็จณรงวิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

185 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

186 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

187 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

188 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

189 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ)

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

190 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

191 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

192 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนมัธยมบานแกง) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

193 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

194 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

195 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

196 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (ร.ร.หนองสังขวิทยายน) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

197 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

198 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนโนนกอกวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

199 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

200 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนหนองขามวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

201 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนบานเปาวิทยา)

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

202 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

203 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนเนินสงาวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

204 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา)

  ประกอบดวย รายละเอียด ดังน้ี

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

205 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนโนนครอวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

206 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

207 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

208 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน) ประกอบดวย
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

209 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

210 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

211 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

212 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเนินสงาวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

213 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโนนกอกวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

214 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

215 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

216 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

217 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

218 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

219 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ตามสายจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

220 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหนองสังขวิทยายน) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

221 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

222 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนสระพังวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

132



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

223 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยยางวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

224 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหนองขามวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

225 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

226 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานเปาวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

227 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโปรงนกประชาสามัคค)ี ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

228 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโนนครอวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

229 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

230 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาดลําโพงมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 15 นิ้ว 

จํานวน 1 ตู เปนเงิน 68,000 บาท

(รายละเอียดตามคุณลักษณะครุภัณฑสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) - - 22,000      - -

9. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน

จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

181 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อหนังสือเสริมทักษะการ 4,486,145  4,486,145  4,486,145  4,486,145   - กองการศึกษาฯ

 เรียนรู ในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิ ในระดับมัธยม ศึกษาปที่ 3

 และ 6 จํานวน 9 รายการ ดังนี้

 1) วิชาภาษาไทย ม.3

 2) วิชาคณิตศาสตร ม. 3

 3) วิชาวิทยาศาสตร ม.3

 4) วิชาภาษาอังกฤษ ม. 3

 5) วิชาภาษาไทย ม.6

 6) วิชาคณิตศาสตร ม.6

 7) วิชาวิทยาศาสตร ม.6

 8) วิชาภาษาอังกฤษ ม. 6

 9) วิชาสังคมศึกษาฯ ม. 6

97
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

182 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุุณฑการศึกษา จัดซื้อหนังสือหองสมุด จํานวน 7 ชุด ดังนี้ 2,600,000   -  -  -  - กองการศึกษาฯ

1. หนังสือชุดสืบสานประวัติศาสตรชาติไทย

2. หนังสือชุดกีฬาเพื่อการเรียนรูและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

3. หนังสือชุดความรูเร่ืองโรค

4. หนังสือกายบริหาร

5. หนังสือสุขบัญญัติ

6. หนังสือคัมภีรกีฬา ชุดเซปกตะกรอและฟุตบอล

7.หนังสือคัมภีรกีฬา ชุดบาสเกตบอลและวอลเลยบอล

183 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑการศึกษา จัดซื้อหนังสือสงเสริมการรัก 2,600,000  2,600,000  2,600,000  2,600,000   - กองการศึกษาฯ

 การอาน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของสถานศึกษา

ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

 จํานวน 12 หมวด ดังนี้

 1) หนังสือ Big Book ศาสตรพระราชา

 2) งานประดิษฐและงานฝมือ

 4) เด็กและเยาวชน ความรูทั่วไป

 5) ศิลปะ

 6) เกษตรกรรม

 7) โหราศาสตร

 8) นวนิยาย
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 9) ปรัชญาและศาสนา

 10) หมวดพิเศษ 1

 11) อาเซยีน

 12) ความรูทั่วไป

184 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต  - 497,800      -  -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนบําเหน็จณรงวิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

185 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

186 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

187 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

188 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - -  - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

189 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ)

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

190 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

191 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

192 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนมัธยมบานแกง) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

193 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

194 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

195 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

196 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (ร.ร.หนองสังขวิทยายน) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

197 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท

112



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

198 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนโนนกอกวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

199 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

200 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนหนองขามวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

201 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนบานเปาวิทยา)

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

202 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศกึษา (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

203 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนเนินสงาวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท

118



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

204 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา)

  ประกอบดวย รายละเอียด ดังน้ี

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

205 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนโนนครอวิทยา) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท 

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

206 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองโสต - 497,800     - - กองการศึกษาฯ

 โฆษณาและเผยแพร ทัศนศึกษา (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) 

 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้

 1. กลองบันทึกวีดีโอ ความละเอียด

 ไมนอยกวา 4K จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 

 85,000 บาท 

 2. ขาตั้งกลองสําหรับกลองบันทึกวีดีโอ

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

 3. Video Switcher จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 120,000 บาท 

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับถายทอดสด

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,800 บาท

 5. กลองถายภาพ ความละเอียดไมนอยกวา 30 ลานพิกเซล 

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 100,000 บาท

 6. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสไมนอยกวา 50 mm จํานวน 1 ชุด ๆละ 

 17,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. เลนส ขนาดความยาวโฟกัสอยูระหวาง 70-200 mm จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

 60,000 บาท

 8. ขาตั้งกลอง แบบ 3 ขา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

 9. ไฟแสงสวางสําหรับสตูดิโอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 

207 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

208 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน) ประกอบดวย
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

209 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

210 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

211 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

212 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเนินสงาวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

213 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโนนกอกวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

214 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

215 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

216 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

217 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

218 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

219 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ตามสายจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียง - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

220 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหนองสังขวิทยายน) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

221 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

222 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนสระพังวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

223 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยยางวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

224 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหนองขามวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

225 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

226 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานเปาวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

227 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโปรงนกประชาสามัคค)ี ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

228 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโนนครอวิทยา) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

229 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 500,000     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) ประกอบดวย

 1. เคร่ืองผสมสัญญาณแบบดิจิตอล

 ขนาด 8 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 57,000 บาท 

 2. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท

 3. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 600 วัตต

 จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 26,500 บาท

 เปนเงนิ 106,000 บาท

 4. ลําโพงฝงฝาเพดาน ขนาด 6 นิ้ว

 จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท เปนเงิน 312,000 บาท

 5. เคร่ืองเลน Blue Ray & DVD จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท 

 6. ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 36U จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

230 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท

137



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

231 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน) ประกอบดวย
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

232 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ หองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

233 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

234 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

235 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานแกงวิทยาคา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

236 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

237 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

238 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ หองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาทเปนเงิน 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

239 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ หองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหนองสังขวิทยายน) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

240 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) ประกอบดวย
 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

241 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนสระพังวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

242 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหวยยางวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

243 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนโนนกอก) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

244 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองขามวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท

245 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

246 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานเปา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 
 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

247 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 
 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

248 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนเนินสงาวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท
 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 
 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 
 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 
 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

249 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

250 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโปงนกประชาสามัคค)ี ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย
 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

251 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโนนครอวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

252 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

253 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

254 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

255 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

256 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

257 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

258 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

259 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

260 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

261 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

262 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

263 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

264 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนสระพังวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

265 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยยางวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

266 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนโนนกอกวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

267 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองขามวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

268 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานเปา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

269 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

270 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเนินสงา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

271 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ29,900 บาท  

272 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - -

 (โรงเรียนโปงนกประชาสามัคค)ี ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

เครือขาย (Link Load Balancer)

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

273 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนโนนครอวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

274 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

275 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  40 ชุดๆ ละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนกวางโจนศึกษา)

276 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  35 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม)

277 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

 (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา)

278 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 180,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  30 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา)

279 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน 40 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง
(โรงเรียนเนินสงาวิทยา)

280 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  35 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนโนนกอกวิทยา)
281 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนโนนครอวิทยา)
282 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 360,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  60 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท กางเกงเอ๊ียม
 ปลอกแขน หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

283 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานหันวิทยา)
284 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม)
285 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  35  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานเปาวิทยา)
286 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  40 ชุดๆละ 6,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานเพชรวทิยาคาร)
287 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน)
288 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม)
289 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท กางเกงเอ๊ียม

  ปลอกแขน หมวกทรงกระบอก (shako)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง
(โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา)

290 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนมัธยมหนองศาลา)
291 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา)
292 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนสตรชัยภูมิ 2 )
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

293 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  25  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนสระพังวทิยาคม)
294 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหนองขามวิทยา)
295 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหนองสังขวิทยา)
296 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ)
297 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  35  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม)
298 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหวยยางวิทยาคม)
299 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป เนินสงาวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
300 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป โนนครอวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
301 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป บําเหน็จณรงควทิยาคม รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

302 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป เพขรวิทยาคาร รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
303 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป ลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 

 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท

 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 

 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

304 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป สตรีชัยภูมิ 2 รายละเอียดดังนี้

 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 

 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 

 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท

 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท

 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท

 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 

 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท

 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

195



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
305 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป หวยตอนวิทยา รายละเอียดดังน้ี
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

306 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - -

 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตวั

ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท

เปนเงิน 399,000 บาท
 2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
 3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line 
 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท
 4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
 5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 7,000 บาท
 6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 4,500 บาท
 7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง 

จํานวน 7,000 บาท
307 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนโนนครอวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตวั

ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท
เปนเงิน 399,000 บาท

 2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

 3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line 
 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท
 4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
 5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 7,000 บาท
 6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 4,500 บาท
 7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง 

จํานวน 7,000 บาท
308 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนเพชรวทิยาคาร รายละเอียดดังน้ี
 1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตวั

ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท

เปนเงิน 399,000 บาท
 2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line 
 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท
 4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
 5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด ชุดละ 7,000 บาท
 6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 4,500 บาท
 7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง 

จํานวน 7,000 บาท
309 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีโปงลาง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฎศิลป ลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. โปงลาง 14 ลูกพรอมขา 2 ผืนๆละ 18,000 บาท จํานวน 36,000 บาท
 2. กลองหาง พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 20,000 บาท 
 3. กลองตุม พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 15,000 บาท 
 4. แคนลิ้นคูทองเหลือง 4 เตาๆ ละ 3,500 บาท จํานวน 14,000 บาท
 5. โหวด  2 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 1,600 บาท
 6. พิณเบสไฟฟา  1 ตัวๆละ 19,000 บาท 
 7. พิณไฟฟา 2 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน  36,000 บาท

 8. กรับ 2 คูๆละ 500 บาท จํานวน 1,000 บาท
 9. ฉาบใหญ 1 คูๆละ 2,500 บาท 

 10. ฉาบเล็กลงหิน  1 คูๆละ 1,200 บาท 
 11. ฉิ่งลงหิน  1 คูๆละ 1,000 บาท 
 12. เกราะ  4 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 3,200 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

310 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีโปงลาง จํานวน 10 รายการ ดังนี้ 66,800          -  -  -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป 1. โปงลาง 1 ตัวๆละ 8,000 บาท

2. พิณไฟฟา 1 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท

3. พิณเบสไฟฟา 1 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

4. พิณโปรง 3 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท  เปนเงนิ 13,500 บาท

5. โหวด 3 ตัว ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 1,500 บาท

6. แคน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

7. กลองหาง 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

8. กลองตุม 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท

9. ฉาบเหล็ก 1 คู ๆ ละ 500 บาท

10. ฉาบใหญ 1 คู ๆ ละ 800 บาท

311 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล) 1,288,000      -  -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง  ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลัง

เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต รายละเอียดดังนี้

1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรผุนังโดยรอบแยกที่นั่ง

2. เปนรถโดยสารหลังคาสูง

3. มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

4. เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

312 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑสาํนักงาน 1. จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 38,300          -  -  -  - กองการศึกษาฯ

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 13,000 บาท งบประมาณ 

13,000 บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พรอมโตะกลางกระจก   

สําหรับหองผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จํานวน 1 ชุดๆ ละ 19,900 บาท

3. จัดซื้อชั้นวางวารสาร สําหรับสํานักงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท

4. จัดซื้อชั้นแขวนหนังสือพิมพ สําหรับ

สํานักงาน กองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท

313 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑการศึกษา เกาอี้นักเรียนมัธยมไมยางพารา รวม 12,160 ชุด 5,107,200 5,107,200 5,107,200 5,107,200  - กองการศึกษาฯ

ลดปญหาขาดแคลนโตะ เกาอี้นักเรียน นั่งเรียนหนังสือไดถึง รอยละ 70

201



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

314 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อเกาอี้พลาสติก  ขนาดกวาง 45 เซนติเมตร  -  - 58,793          -  - กองงานศึกษา

สํานักงาน ลึก 45.5 เซนติเมตร สูง 81.2 เซนติเมตร

ผลิตจากพลาสติกเกรด เอ จํานวน 227 ตัวๆละ 259 บาท

315 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตอเติมหลังคากระบะรถบรรทุก 6 ลอ อเนกประสงค  - 260,000         -  -  - กองการศึกษา

ยานพาหนะ เปนรถยนตสวนกลางของโรงเรียนโนนครอวิทยา

และขนสง จํานวน 1 หลัง รายละเอียด ดังนี้

 - โครงหลังคาแบบโดยสาร กวาง 220 เซนติเมตร

ยาว 430 เซนติเมตร ไมรวมอุปกรณชุดสปอยเลอร

 - อุปกรณตอพวง ไฟนีออน จํานวน 2 ชุด

 - สวิตกดกริ่ง จํานวน 3 ตัว

 - กระจกแบบบานยกได 12 ชอง บายตาย จํานวน 2 ชอง บานเล่ือนได จํานวน 2 ชอง

 - ชุดประตู จํานวน 4 บาน

 - เบาะนั่งโดยสาร จํานวน 4 ชุด เบาะเสริม 2 ตัว

 - ชุดบันไดเยียบ ขึ้น - ลง จํานวน 1 ชุด

316 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น  - 188,000         -  -  - กองกิจการสภาฯ

หรือชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 

 - ขนาดไมนอยกวา 36000 บีทียู จํานวน 4 เคร่ืองๆละ 47,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

317 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อรถขุดตนีตะขาบ (บูมยาว) ขนาดไมนอยกวา  -  - 10,000,000   10,000,000  10,000,000  กองชาง

กอสราง 200 แรงมา ขนาดบุงกี๋ไมนอยกวา 0.40 ลบ.ม.

จํานวน 3 คันๆละ 10,000,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

318 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะ จัดซื้อรถยนตติดตั้งผลิตน้ําดื่ม พรอมอุปกรณดับเพลิง  -  -  -  - 13,000,000  กองชาง

และขนสง แบบอเนกประสงค ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตไมนอยกวา 

240 แรงมา สามารถผลิตน้ําดื่มไดไมนอยกวา 500 ลิตร

ตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุด พรอมถังบรรจุน้ําดินและน้ําดื่ม

ไดไมนอยกวา 5,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

319 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อรถสําหรบัซอมผิวถนนลาดยาง ที่ชํารุดชนิด 6 ลอ  -  -  -  - 18,000,000  กองชาง

กอสราง เครื่องยนตดีเซลกําลังเครื่องยนต ไมนอยกวา 240 แรงมา

จํานวน 1 คัน

320 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะ จัดซื้อรถยนตดับเพลิงชนิดถังน้ําโฟมในตัว ชนิด 10 ลอ  -  -  -  - 9,500,000   กองชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา 240 แรงมา

ขนาดถังจุน้ํา 12,000 ลิตร ถังบรรจุน้ํายาโฟมขนาดจุ

ไมนอยกวา 1,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

321 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อรถสําหรบัปูถนนแบบเซอรเฟสทรีตเมนต หรอื  -  -  -  - 30,000,000  กองชาง

กอสราง แบบชีพซีล ตัวรถชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา

360 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดถังและอุปกรณสําหรับปูถนนและผิวทางแบบอเนกประสงค จํานวน 1 คัน

322 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะ จัดซื้อรถยนตกูภัยไฟฟาสองสวาง ชนิด 6 ลอ  -  -  - 18,000,000   - กองชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา 240 แรงมา

ตอนทายเกงติดตั้งตูเก็บอุปกรณเคร่ืองมือกูภัยพรอมระบบสองสวาง จํานวน 1 คัน

254,599,159  339,630,063   199,752,828  224,836,345 129,171,000 รวมงบประมาณ

รวมทั้งหมด 1,147,989,395                                                                      
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

231 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน) ประกอบดวย
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

232 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ หองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

233 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

141



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

234 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

235 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานแกงวิทยาคา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

236 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

237 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

238 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ หองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาทเปนเงิน 29,500 บาท

147



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

239 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ หองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหนองสังขวิทยายน) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท เปนเงิน 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

240 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) ประกอบดวย
 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

241 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนสระพังวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

242 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนหวยยางวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

243 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนโนนกอก) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

244 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองขามวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 250 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาดไมนอยกวา 1 กิโลโวลตแอมแปร 600 วัตต 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท

245 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนเพชรวิทยาคาร) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

246 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนบานเปา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 
 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

247 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 
 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

248 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนเนินสงาวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท
 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 
 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 
 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 
 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

249 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

250 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโปงนกประชาสามัคค)ี ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย
 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

251 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนโนนครอวิทยา) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

252 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณหองซอมดนตรี - 464,900     - - กองการศึกษาฯ

  (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) ประกอบดวย

 1. ไมโครโฟนสายสําหรบัชุดกลอง

 จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท

 เปนเงนิ 60,000 บาท

 2. ไมโครโฟนสายสําหรบัเครื่องดนตรีสาย

 จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 เปนเงนิ 22,500 บาท

 3. ไมโครโฟนสายสําหรบัรอง 

 จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 เปนเงนิ 29,500 บาท

 4. ไมโครโฟนสายแบบมือถือ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

 15,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท

 5. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 

 ขนาดไมนอยกวา 30 ชอง จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 6. ลําโพงสองทางขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 

 12,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท

 7. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 40 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท

 8. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 150 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 28,000 บาท

 9. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว 180 วัตต 

 จํานวน 1 ใบ ๆ ละ 30,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 10. ตูลําโพงพรอมเคร่ืองขยาย ขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว 2 ดอก 50 วัตต 

 จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 25,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท

 11. เคร่ืองสาํรองไฟขนาด ขนาด 1 KVA 

 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,900 บาท

 12. ตูใสอุปกรณ 15U จํานวน 1 ตู ๆ ละ 15,000 บาท 

253 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบําเหน็จณรงควิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

254 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

255 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

256 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

257 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900     - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกวางโจนศึกษา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

258 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานเด่ือวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

259 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

260 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมหนองศาลา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

261 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานหันวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

262 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนหนองสังขวิทยายน) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

263 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

264 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนสระพังวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

265 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหวยยางวิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

266 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนโนนกอกวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

267 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนหนองขามวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

268 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนบานเปา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

269 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

270 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนเนินสงา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

271 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ29,900 บาท  

272 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - -

 (โรงเรียนโปงนกประชาสามัคค)ี ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

เครือขาย (Link Load Balancer)

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

273 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนโนนครอวิทยา) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 

182



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท

 3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

 แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 เปนเงนิ 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ

 29,900 บาท  

274 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต - 482,900        - - กองการศึกษาฯ

 (โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม) ประกอบดวย

 1. อุปกรณกระจายทํางานสําหรับ

 เครือขาย (Link Load Balancer)

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 230,000 บาท

 2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2

 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)

แบบที่ 2 จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 184,000 บาท

 4. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

 แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

 พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

 5. อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณ

 กระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 29,900 บาท  

275 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  40 ชุดๆ ละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนกวางโจนศึกษา)

276 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  35 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม)

277 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

 (โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา)

278 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 180,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  30 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา)

279 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน 40 ชุดๆละ 6,000 บาท

 ประกอบดวย  เสื้อสูท

 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน

 หมวกทรงกระบอก (shako)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง
(โรงเรียนเนินสงาวิทยา)

280 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  35 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนโนนกอกวิทยา)
281 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนโนนครอวิทยา)
282 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 360,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  60 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท กางเกงเอ๊ียม
 ปลอกแขน หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

283 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานหันวิทยา)
284 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม)
285 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  35  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานเปาวิทยา)
286 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 240,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  40 ชุดๆละ 6,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนบานเพชรวทิยาคาร)
287 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน)
288 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม)
289 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท กางเกงเอ๊ียม

  ปลอกแขน หมวกทรงกระบอก (shako)
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง
(โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา)

290 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนมัธยมหนองศาลา)
291 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา)
292 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนสตรชัยภูมิ 2 )
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

293 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป จํานวน  25  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนสระพังวทิยาคม)
294 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหนองขามวิทยา)
295 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหนองสังขวิทยา)
296 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 120,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  20 ชุดๆละ 6,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ)
297 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 210,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  35  ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม)
298 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ ชุดเครื่องแตงกายวงโยธวาทิต  - 150,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป จํานวน  25 ชุดๆละ 6,000 บาท
 ประกอบดวย  เสื้อสูท
 กางเกงเอี๊ยม  ปลอกแขน
 หมวกทรงกระบอก (shako)
 พูขนนก ยาว 15" รองเทาหนัง

(โรงเรียนหวยยางวิทยาคม)
299 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป เนินสงาวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
300 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป โนนครอวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
301 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป บําเหน็จณรงควทิยาคม รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

302 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ
 นาฏศิลป เพขรวิทยาคาร รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
303 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป ลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 

 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท

 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท

 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง

 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 

 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท

304 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป สตรีชัยภูมิ 2 รายละเอียดดังนี้

 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 

 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 

 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท

 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท

 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท

 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 

 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท

 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
305 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีลูกทุง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฏศิลป หวยตอนวิทยา รายละเอียดดังน้ี
 1. กีตารไฟฟา 1 ตัวๆละ 18,000 บาท 
 2. กีตารเบสไฟฟา 4 สาย 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
 3. คียบอรด 1 ตัวๆละ 39,000 บาท
 4. กลองชุด  1 ชุดๆละ 51,000 บาท
 5. ตูแอมปกีตาร  1 ตูๆละ 22,000 บาท
 6. ตูแอมปเบส   1 ตูๆละ 25,000 บาท 

 7. ตูแอมปคยีบอรด 1 ตูๆละ 25,000 บาท 
 8. อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 45,000 บาท 
 9. เทเนอรแซกโซโฟน 1 ตัวๆละ 55,000 บาท
 10. ทรัมเปต 2 ตัวๆละ 22,000 บาท จํานวน 44,000 บาท

 11. เทเนอรทรอมโบน 2 ตัวๆละ 28,000 บาท 56,000 บาท
 12. ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับรองเพลงพรอมลําโพง
 1 ชุดๆละ 91,000 บาท 
 13. ไมโครโฟน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท จํานวน 9,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

306 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - -

 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตวั

ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท

เปนเงิน 399,000 บาท
 2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
 3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line 
 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท
 4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
 5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 7,000 บาท
 6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 4,500 บาท
 7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง 

จํานวน 7,000 บาท
307 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนโนนครอวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตวั

ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท
เปนเงิน 399,000 บาท

 2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท

 3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line 
 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท
 4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
 5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 7,000 บาท
 6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 4,500 บาท
 7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง 

จํานวน 7,000 บาท
308 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังระบบเสียงในหอประชุม - 492,500 - - กองการศึกษาฯ

 โรงเรียนเพชรวทิยาคาร รายละเอียดดังน้ี
 1. ลําโพงทรงคอลัมนมีภาคขยายเสียงในตวั

ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต
 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 39,900 บาท

เปนเงิน 399,000 บาท
 2. เครื่องสลับสัญญาณเสียงขนาด 6 ชอง

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

 3. เครื่องขยายสัญญาณ (Distribution Line 
 จํานวน 1 ชุดๆ ละ 59,000 บาท
 4. ไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 3,500 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
 5. ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด ชุดละ 7,000 บาท
 6. เครื่องเลน CD DVD  จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 4,500 บาท
 7. คาวัสดแุละอุปกรณประกอบการติดตั้ง 

จํานวน 7,000 บาท
309 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีโปงลาง โรงเรียน - 500,000 - - กองการศึกษาฯ

 นาฎศิลป ลุมลําชีนิรมิตวิทยา รายละเอียดดังนี้
 1. โปงลาง 14 ลูกพรอมขา 2 ผืนๆละ 18,000 บาท จํานวน 36,000 บาท
 2. กลองหาง พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 20,000 บาท 
 3. กลองตุม พรอมขาตั้ง 1 ชุดๆละ 15,000 บาท 
 4. แคนลิ้นคูทองเหลือง 4 เตาๆ ละ 3,500 บาท จํานวน 14,000 บาท
 5. โหวด  2 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 1,600 บาท
 6. พิณเบสไฟฟา  1 ตัวๆละ 19,000 บาท 
 7. พิณไฟฟา 2 ตัวๆละ 18,000 บาท จํานวน  36,000 บาท

 8. กรับ 2 คูๆละ 500 บาท จํานวน 1,000 บาท
 9. ฉาบใหญ 1 คูๆละ 2,500 บาท 

 10. ฉาบเล็กลงหิน  1 คูๆละ 1,200 บาท 
 11. ฉิ่งลงหิน  1 คูๆละ 1,000 บาท 
 12. เกราะ  4 ตัวๆละ 800 บาท จํานวน 3,200 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

310 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีโปงลาง จํานวน 10 รายการ ดังนี้ 66,800          -  -  -  - กองการศึกษาฯ

นาฎศิลป 1. โปงลาง 1 ตัวๆละ 8,000 บาท

2. พิณไฟฟา 1 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท

3. พิณเบสไฟฟา 1 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท

4. พิณโปรง 3 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท  เปนเงนิ 13,500 บาท

5. โหวด 3 ตัว ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 1,500 บาท

6. แคน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท

7. กลองหาง 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท 

8. กลองตุม 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท

9. ฉาบเหล็ก 1 คู ๆ ละ 500 บาท

10. ฉาบใหญ 1 คู ๆ ละ 800 บาท

311 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล) 1,288,000      -  -  -  - กองการศึกษาฯ

และขนสง  ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลัง

เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต รายละเอียดดังนี้

1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรผุนังโดยรอบแยกที่นั่ง

2. เปนรถโดยสารหลังคาสูง

3. มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

4. เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

312 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑสาํนักงาน 1. จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 38,300          -  -  -  - กองการศึกษาฯ

 จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 13,000 บาท งบประมาณ 

13,000 บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

2. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พรอมโตะกลางกระจก   

สําหรับหองผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จํานวน 1 ชุดๆ ละ 19,900 บาท

3. จัดซื้อชั้นวางวารสาร สําหรับสํานักงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท

4. จัดซื้อชั้นแขวนหนังสือพิมพ สําหรับ

สํานักงาน กองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท

313 การศกึษา คาครุภัณฑ ครภุัณฑการศึกษา เกาอี้นักเรียนมัธยมไมยางพารา รวม 12,160 ชุด 5,107,200 5,107,200 5,107,200 5,107,200  - กองการศึกษาฯ

ลดปญหาขาดแคลนโตะ เกาอี้นักเรียน นั่งเรียนหนังสือไดถึง รอยละ 70
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

314 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อเกาอี้พลาสติก  ขนาดกวาง 45 เซนติเมตร  -  - 58,793          -  - กองงานศึกษา

สํานักงาน ลึก 45.5 เซนติเมตร สูง 81.2 เซนติเมตร

ผลิตจากพลาสติกเกรด เอ จํานวน 227 ตัวๆละ 259 บาท

315 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตอเติมหลังคากระบะรถบรรทุก 6 ลอ อเนกประสงค  - 260,000         -  -  - กองการศึกษา

ยานพาหนะ เปนรถยนตสวนกลางของโรงเรียนโนนครอวิทยา

และขนสง จํานวน 1 หลัง รายละเอียด ดังนี้

 - โครงหลังคาแบบโดยสาร กวาง 220 เซนติเมตร

ยาว 430 เซนติเมตร ไมรวมอุปกรณชุดสปอยเลอร

 - อุปกรณตอพวง ไฟนีออน จํานวน 2 ชุด

 - สวิตกดกริ่ง จํานวน 3 ตัว

 - กระจกแบบบานยกได 12 ชอง บายตาย จํานวน 2 ชอง บานเล่ือนได จํานวน 2 ชอง

 - ชุดประตู จํานวน 4 บาน

 - เบาะนั่งโดยสาร จํานวน 4 ชุด เบาะเสริม 2 ตัว

 - ชุดบันไดเยียบ ขึ้น - ลง จํานวน 1 ชุด

316 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น  - 188,000         -  -  - กองกิจการสภาฯ

หรือชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 

 - ขนาดไมนอยกวา 36000 บีทียู จํานวน 4 เคร่ืองๆละ 47,000 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

317 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อรถขุดตนีตะขาบ (บูมยาว) ขนาดไมนอยกวา  -  - 10,000,000   10,000,000  10,000,000  กองชาง

กอสราง 200 แรงมา ขนาดบุงกี๋ไมนอยกวา 0.40 ลบ.ม.

จํานวน 3 คันๆละ 10,000,000 บาท
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน ประเภทหมวด

งบประมาณ

318 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะ จัดซื้อรถยนตติดตั้งผลิตน้ําดื่ม พรอมอุปกรณดับเพลิง  -  -  -  - 13,000,000  กองชาง

และขนสง แบบอเนกประสงค ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตไมนอยกวา 

240 แรงมา สามารถผลิตน้ําดื่มไดไมนอยกวา 500 ลิตร

ตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุด พรอมถังบรรจุน้ําดินและน้ําดื่ม

ไดไมนอยกวา 5,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

319 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อรถสําหรบัซอมผิวถนนลาดยาง ที่ชํารุดชนิด 6 ลอ  -  -  -  - 18,000,000  กองชาง

กอสราง เครื่องยนตดีเซลกําลังเครื่องยนต ไมนอยกวา 240 แรงมา

จํานวน 1 คัน

320 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะ จัดซื้อรถยนตดับเพลิงชนิดถังน้ําโฟมในตัว ชนิด 10 ลอ  -  -  -  - 9,500,000   กองชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา 240 แรงมา

ขนาดถังจุน้ํา 12,000 ลิตร ถังบรรจุน้ํายาโฟมขนาดจุ

ไมนอยกวา 1,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

321 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ จัดซื้อรถสําหรบัปูถนนแบบเซอรเฟสทรีตเมนต หรอื  -  -  -  - 30,000,000  กองชาง

กอสราง แบบชีพซีล ตัวรถชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา

360 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดถังและอุปกรณสําหรับปูถนนและผิวทางแบบอเนกประสงค จํานวน 1 คัน

322 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑพาหนะ จัดซื้อรถยนตกูภัยไฟฟาสองสวาง ชนิด 6 ลอ  -  -  - 18,000,000   - กองชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา 240 แรงมา

ตอนทายเกงติดตั้งตูเก็บอุปกรณเคร่ืองมือกูภัยพรอมระบบสองสวาง จํานวน 1 คัน

254,599,159  339,630,063   199,752,828  224,836,345 129,171,000 รวมงบประมาณ

รวมทั้งหมด 1,147,989,395                                                                      
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ส่วนที่  4 
   การติดตามและประเมินผล 

     ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล    
     ระเบียบที่ใช้ในการการติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 
     ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

    (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
          (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นทีป่ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
     (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
     กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้
      ข้อ  29  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  12  (3)  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

    (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

    (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
    แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    แนวทางการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561               
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แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว  2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

    เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   

    4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 

   2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
   3.  ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
        3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
        3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
        3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
        3.4  วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
        3.5  กลยุทธ์  5  คะแนน 
        3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
        3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
        3.8  แผนงาน  5  คะแนน 
        3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
        คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
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     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
   แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/         
ป่าไม้  ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

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

(2) 
 

 

(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคม
สงเคราะห์  ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น                     
การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 
 

 

(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร            
การประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน  ฯลฯ   

(2) 
 

 

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  
การนับถือศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  สินค้าพ้ืนเมือง  และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ  

(2) 
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(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ป่าไม้  
ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 
 

 

(8)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2) 
 

 

(9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการและการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง                    
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0  

20 
(5) 
 

 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้  ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 
 

 

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

(3) 
 

 

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป  เป็นต้น 

(3) 
 

 

(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ  (3)  
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ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ             
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงาน  ได้แก่  S - Strength  (จุดแข็ง)                      
W - Weakness  (จุดอ่อน)  O - Opportunity  (โอกาส) 
และ  T - Threat  (อุปสรรค) 

(3) 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.  ยุทธศาสตร์ 
3.1  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
3.4  วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand 
4.0  

60 
(10) 

 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand  4.0  

(10) 
 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช.  และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ                          
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และ  Thailand  4.0   

(10) 
 

 

วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
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3.5  กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6  เป้าประสงค์ของ             
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะต้องด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(5) 
 

 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.  ยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
3.8  แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9  ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand  4.0  
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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    4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
   2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
   3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
   4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
   5.  โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
        5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
        5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
        5.3  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5  คะแนน 
        5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
        5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12  5  คะแนน 
        5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0  5  คะแนน 
        5.7  โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
        5.8  โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
        5.9  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
       5.10  มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
       5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5  
คะแนน 
       5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
        คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1.  สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
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4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  20  ปี (5) 
    5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
           สังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0  (5) 
    5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ  มั่นคง  มั่งคั่ง   
           ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10  มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้ในการวิเคราะห์  
SWOT  Analysis/Demand  (Demand 
Analysis)/Globa l Demand  และ  Trend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม,                          
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ  เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดผลจ านวน
โครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ  ก็คือผลผลิตนั่นเอง

10  
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ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

3.  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ  มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ  (Impact)  
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ  (Qualitative) 

10  

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ               
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิน่โดยใช้  SWOT  
Analysis /Demand  (Demand  
Analysis)/Global  Demand/Trend  หรือหลัก
การบูรณาการ  (Integration)  กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10  
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2)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ               
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลัก
ประชารัฐ   

5.  โครงการพัฒนา 
5.1  ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
 
5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนด
ไว้  ชื่อโครงการ          มีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (clearobjective)  
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล  วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน  และระยะเวลา
ด าเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.  โครงการพัฒนา  (ต่อ) 
5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  20  ปี 
 
 
 
 
5.5  เป้าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงการสอดคล้องกับ  (1)  ความมั่นคง                   
(2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน               
(3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน               
(4)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทาง
สังคม  (5)  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6)  การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  โดย                      
 (1)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
(2)  ยึดคนเป็นศูนย์การพัฒนา   
(3)  ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   
(4)  ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย  2579  
(5)  ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน  5  ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะเวลายาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา              
(1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง             
(2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                      
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง   
(5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.  โครงการพัฒนา  
(ต่อ) 
5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0  
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่  Value – Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก  เช่น  (1)  เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม  (3)  เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  
สาธารณสุข  วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5)  

5.7  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืน   
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้  เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(5)  

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.  โครงการพัฒนา  (ต่อ) 
5.9  งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ  5  ประการ  ในการจัดท าโครงการ  ได้แก่  
(1)  ความประหยัด  (Economy)                               
(2)  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)                    

(5)  
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 (3)  ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)         (4)  
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น  น าไปสู่ความ
ยุติธรรม  (Equity)                                   (5)  
ความโปร่งใส (Transparency)  

5.10  มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธี 
งบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลัก
ของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   

(5)  

5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indictor : KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)                 
ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น  การก าหนด
ความพึงพอใจ  การก าหนดร้อยละ  การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ   
(การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  (1)  มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ  (2)  วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้  (3)  ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้  (4)  เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง  (5)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

 รวมคะแนน 100  
  4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
         ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
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จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  
6  ข้อ  29  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

             (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
             (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

            (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
             ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ       
         ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  
และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  6  ข้อ  29  (1) 
         ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  6  ข้อ  29  (2)             
          ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  12  (3) 
         เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล             
         ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 2565)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ก าหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 



4-15 
 

         1.  การใช้แบบสอบถาม 
         2.  การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
         3.  การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
  4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
         4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
            (1)  เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า  เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 

       (2)  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
           (3)  ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด  เพราะ
ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณท่ีมีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
                         4.4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
           (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
           (2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           (3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
           (4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม  โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่   
 
 


