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1. ยุทธศาสตร การพฒันาการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

 1.3 แผนงานการศึกษา - - - - 10 5,000,000     - - - - 10 5,000,000    

 1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 15 7,312,500     - - - - 15 7,312,500    

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  - - 17 7,756,000      - -  - - 17 7,756,000    

รวม - -  - -           42 20,068,500   - - - -          42 20,068,500  

 2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน - -  - - 12           50,043,000    - -  - - 12          50,043,000   

รวม - -  - -           12 50,043,000   - - - -          12 50,043,000  

5. ยุทธศาสตร การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - - - -            47 20,122,000    - -  - -           47 20,122,000   

รวม -         -  - -           47 20,122,000    - -  - -          47 20,122,000  

7. ยุทธศาสตรการสงเสริมการอนุรักษและ

การใชพลังงานอยางมีคุณคา - -  - -

7.10 แผนงานการเกษตร - -  - -              1 4,960,000     - -  - -             1 4,960,000    

รวม - -  - -             1 4,960,000    - -  - -            1 4,960,000    

รวมทั้งสิ้น - -  - - 102         95,193,500   - -  - - 102        95,193,500  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

 1

แบบ ผ.01



 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนาธรรมและการกีฬา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนเกษตรสมบูรณ- 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา วิทยาคม มีระบบผลิต การเรยีนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน) โรงเรียนเกษตร- แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

สมบูรณวิทยาคม 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด N = 16.298279 , E = 101.934231 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

2 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนบานหันวิทยา 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา มีระบบผลิตพลังงาน การเรียนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน) โรงเรียนบานหัน- แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  ไฟฟาดวยพลังงาน ทดแทน ที่ครู นักเรียน 

วิทยา 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด  N = 16.299811 , E = 102.023621 แสงอาทิตย ที่ได ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ มาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรียนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 

1-3/3



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนกุดน้ําใส - 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา พิทยาคม มีระบบผลิต การเรียนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน)โรงเรียนกุดน้ําใส- แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

พิทยาคม 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 

1-3/5



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนบานเด่ือ - 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา วิทยาคม มีระบบผลิต การเรยีนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน) โรงเรียน - แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

บานเดื่อวิทยาคม 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด  N = 16.114260 , E = 101.887856 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

5 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนหนองสังข - 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา วิทยายน มีระบบผลิต การเรียนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน)  โรงเรียน - แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

หนองสังขวิทยายน 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด  N = 16.263895 , E = 102.365811 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

6 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนเนินสงา - 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา มีระบบผลิตพลังงาน การเรียนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน)  โรงเรียน - แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  ไฟฟาดวยพลังงาน ทดแทน ที่ครู นักเรียน 

เนินสงาวิทยา 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด  N = 15.564749 , E = 101.999537 แสงอาทิตย ที่ได ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ มาตรฐานและใชงาน สามารถใชเปนแหลงเรียนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ไดรอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนหวยยาง - 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา วิทยาคม มีระบบผลิต การเรยีนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน) โรงเรียนหวยยาง - แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

วิทยาคม 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด  N = 16.549867 , E = 101.867425 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

8 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนตรีประชา- 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา พัฒนศกึษา มีระบบผลิต การเรียนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน) โรงเรียน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพื้นดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

ตรีประชาพัฒนศึกษา 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด N = 15.499632 , E = 101.436548 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

9 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนลุมลําชี - 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา นิรมิตวิทยา มีระบบผลิต การเรียนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน) โรงเรียนลุมลําชี - แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

นิรมิตวิทยา 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด N = 15.707543 , E = 101.937563 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน

และมีความภูมิใจ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

10 โครงการผลิตพลังงานไฟฟา 1. เพื่อติดต้ังแผงเซลลแสง -  ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย - - 500,000          - - โรงเรียนบําเหน็จณรงค- 1. โรงเรียนมีศูนยการเรียน กองการศกึษาฯ

ดวยพลังงานแสงอาทิตย อาทิตยผลติพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา วิทยาคม มีระบบผลิต การเรียนรูดานพลังงาน

(บนพ้ืนดิน) โรงเรียนบําเหน็จ- แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน จํานวน  1 ระบบ  พลังงานไฟฟาดวย ทดแทน ที่คร ูนักเรียน 

ณรงควิทยาคม 2. เพื่อสงเสรมิการเรียนรู -  พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144 พลังงานแสงอาทิตย ผูปกครองและผูสนใจ 

ของนักเรียน ดานพลังงาน - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรู

ทดแทน อยางมีศักยภาพ ใชงานได รอยละ 80 และนอมนําเอาศาสตรพระราชา 

3. เพื่อเปนตนแบบในการนําเอา มาใชอยางเปนรปูธรรมอยางยั่งยืน

พลังงานทดแทนมาใชในชีวิตจริง 2. นักเรียนและครูมีความรู ความเขาใจ

และสงเสริมการเรียนรูศาสตร เห็นความสําคัญของวิกฤติพลังงานชาติ 

พระราชา ดานพลังงานทดแทน และสามารถนําพลังงานทดแทนมา

อยางเปนรูปธรรม ใชในชีวิตประจําวันไดในโรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3. ลดภาระคาไฟฟาของโรงเรยีน 

จากการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟา

ดวยพลังแสงอาทิตยแบบติดต้ังบน พื้นดิน

4. โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาตนแบบ 

ดานพลังงานทดแทน สามารถขยาย

ผลสูโรงเรียนอื่นๆ ภายใน ชุมชนได

รวม 10  โครงการ - - - - 5,000,000      - - - - -

รวมทั้งสิ้น 5,000,000
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใชระบบ

แสงอาทิตยโรงเรียนเกษตร- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต เกษตรสมบูรณวิทยาคม ตําบลกุดเลาะ พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

สมบูรณวิทยาคม และทรัพยสินของนักเรียน คร ู อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทน สามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด N=16.298279 , E=101.934231

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียน- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต โคกสะอาดวิทยา ตําบลโคกสะอาด พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

โคกสะอาดวิทยา และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด N=16.482945 , E=102.081559

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียน- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต ตรีประชาพัฒนศึกษา ตําบลหวยยายจิ๋ว พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

ตรีประชาพัฒนศึกษา และทรัพยสินของนักเรียน คร ู อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทน สามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด N=15.499632, E=101.436548         

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียน- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต โนนกอกวิทยา ตําบลโนนกอก พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

โนนกอกวิทยา และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด  N=16.179762 , E=101.924807     

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียน- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต บําเหน็จณรงควิทยาคม ตําบลบานชวน พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

บําเหน็จณรงควิทยาคม และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด  N=15.503889 , E=101.689144     

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียนบานหัน 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต บานหันวิทยา ตําบลบานหัน พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

วิทยา และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาทประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด N=16.299811, E=102.023621     

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียนบานเดื่อ- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต บานเดื่อวิทยาคม ตําบลบานเดื่อ พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

วิทยาคม และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาทประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด N=16.114260 , E=101.887856

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

8 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียนบานเปา- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต บานเปาวิทยา ตําบลบานเปา พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

วิทยา และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด  N=16.176762 , E=101.924807          

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

9 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใชไฟ

อาทิตยโรงเรียนโปงนก- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต โปงนกประชาสามัคคี ตําบลโปงนก พลังงานแสงอาทิตย สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย

ประชาสามัคคี และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 2. โรงเรียนเปนสถานศกึษา 

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท ท่ีสงเสริมการใชพลังงาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ทดแทน สามารถขยายผลสู

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางพลังงาน โรงเรียนอื่นๆ และชุมชน

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต   ที่สนใจได

จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ    

พิกัด N=15.762887 , E=101.557568          

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

10 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียนมัธยม- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต มัธยมบานแกงวิทยา ตําบลบานแกง พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

บานแกงวิทยา และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาทประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด N=16.180872 , E=102.324274         

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

11 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียนมัธยม- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต มัธยมหนองศาลา ตําบลหนองสังข พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

หนองศาลา และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาทประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด N=16.236334 , E=102.289504         

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

12 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียนสระพัง- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต สระพังวิทยาคม ตําบลสระพัง พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

วิทยาคม และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด   N=16.392705 , E=102.399128        

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

13 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียน 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต หนองขามวิทยา ตําบลหนองขาม พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

หนองขามวิทยา และทรัพยสินของนักเรียน คร ู อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาทประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด  N=16.163002 , E=102.183223         

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

14 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียน- 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต หนองสังขวิทยายน ตําบลหนองสังข พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

หนองสังขวิทยายน และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด  N=16.263895 , E=102.365811        

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา 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)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

15 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา 1. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟา ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางจาก - - 487,500    - - โรงเรียนมีระบบ 1. ลดภาระคาไฟฟาของ กองการศึกษาฯ

สองสวางพลังงาน สองสวางจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตย ใหโรงเรียน ไฟฟาสองสวางจาก โรงเรียนจากการใช

แสงอาทิตยโรงเรียนหวยยาง 2. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต หวยยางวิทยาคม  ตําบลหวยยาง พลังงานแสงอาทิตย ไฟสองสวางจากพลังงาน

วิทยาคม และทรัพยสินของนักเรียน ครู อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 แสงอาทิตย

และบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 15 ชุดๆละ 32,500 บาท 2. โรงเรียนที่เปนสถาน

ตลอดจนผูท่ีสัญจรไปมาใน  เปนเงิน 487,500 บาท ประกอบดวย ศกึษาดานสงเสริมการใช

โรงเรียน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางพลังงาน พลังงานทดแทนสามารถ

แสงอาทิตย หลอด LED 20 วัตต     ขยายผลสูโรงเรียน อื่น ๆ 

 จํานวน 15 ชุด พรอมอุปกรณ  และชุมชนที่สนใจได

พิกัด  N=16.549867 , E=101.867425          

(รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูม)ิ

รวม 15  โครงการ - - - - 7,312,500 - - - - -

1-6/15

รวมทั้งสิ้น 7,312,500



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร 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 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคาอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียนรวม - - 493,000        - - โรงเรียนหนองสังข- อาคารเรียนรวม กองการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองสังขวิทยายน เรียนรวมโรงเรียนหนองสังข รื้อและเปลี่ยนหลังคา วิทยายน มีอาคาร ของโรงเรียนหนองสังข

วิทยายน จํานวน 1,125 ตารางเมตร    เรียนรวม ที่ได วิทยายน มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - พิกัด N = 16.263895 , E = 102.365811 มาตรฐานและ สวยงามและปลอดภัยพรอม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 สําหรับการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู การเรียนรู และให

นาเรียนและปลอดภยั บริการแกชุมชน
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

2 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน - เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน - - 487,000        - - โรงเรียนลุมลําชีนิรมิต- อาคารเรียน ของ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียน โรงเรียนลุมลําชี ของโรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา จํานวน 1,080.00 ตารางเมตร วิทยา มีอาคารเรียน โรงเรียนลุมลําชี -

นิรมิตวิทยา 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - พิกัด N = 15.707543 , E = 101.937563 ที่ไดมาตรฐานและ นิรมิตวิทยา มีความ

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 เหมาะสมสวยงาม  

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู และปลอดภัยพรอม

นาเรียนและปลอดภยั สําหรับการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู และให

บริการแกชุมชน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

3 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือปรับปรงุหลังคา - เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน - - 487,000        - - โรงเรียนกุดน้ําใส - อาคารเรียน ของ กองการศึกษาฯ

อาคารเรียน โรงเรียน อาคารเรียน โรงเรียนกุดน้ําใส- จํานวน 1,080.00 ตารางเมตร พิทยาคม มีอาคาร โรงเรียนกุดน้ําใสพิทยาคม 

กุดน้ําใสพิทยาคม พิทยาคม - พิกัด N = 15.548807 , E = 101.812758 เรยีนที่ไดมาตรฐาน มีความเหมาะสมสวยงาม  

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ และใชงานได และปลอดภยัพรอม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ รอยละ 80 สําหรับการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู การเรียนรู และใหบริการแกชุมชน

นาเรียนและปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

4 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือปรับปรงุหลังคาอาคาร  - เปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม - - 497,000        - - โรงเรียนบานเปาวิทยา อาคารหอประชุม กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุม หอประชุม โรงเรียนบานเปาวิทยา  จํานวน 1,188.00 ตารางเมตร มีอาคารหอประชุม ของโรงเรียนบานเปาวิทยา

โรงเรียนบานเปาวิทยา 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - พิกัด N = 16.377856 , E = 101.970386 ที่ไดมาตรฐานและ มีความเหมาะสมสวยงาม  

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภยัพรอม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู สําหรับการจัดกิจกรรม

นาเรียนและปลอดภยั การเรยีนรู และให

บริการแกชุมชน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

5 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือปรับปรงุหลังคาอาคาร - เปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม - - 497,000        - - โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อาคารหอประชุม กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุม หอประชุม โรงเรียนเพชร- จํานวน 1,188.00 ตารางเมตร มีอาคารหอประชุม ของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร วิทยาคาร  - พิกัด N = 16.343013 , E = 102.275289 ที่ไดมาตรฐานและ มีความเหมาะสมสวยงาม  

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภยัพรอม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ สําหรับการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู การเรียนรู และให

นาเรียนและปลอดภยั บริการแกชุมชน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

6 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือปรับปรงุหลังคาอาคาร  - เปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม - - 497,000        - - โรงเรียนโนนกอก- อาคารหอประชุม กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุม หอประชุม โรงเรียน จํานวน 1,188.00 ตารางเมตร วิทยา มีอาคารหอที่ ของโรงเรียนโนนกอกวิทยา 

โรงเรียนโนนกอกวิทยา โนนกอกวิทยา  - พิกัด N = 16.179762 , E = 101.924807 ประชุมไดมาตรฐาน มีความเหมาะสมสวยงาม  

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ และใชงานไดรอยละ 80 และปลอดภยัพรอม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ สําหรับการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู การเรียนรู และให

นาเรียนและปลอดภยั บริการแกชุมชน

1-9/6



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

7 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือปรับปรงุหลังคาอาคาร - เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงอาหาร - - 499,000        - - โรงเรียนเกษตร- อาคารโรงอาหาร กองการศึกษาฯ

อาคารโรงอาหารโรงเรียน โรงอาหาร โรงเรยีนเกษตร- จํานวน 1,194 ตารางเมตร สมบูรณวิทยาคม  ของโรงเรียน

เกษตรสมบูรณวิทยาคม สมบูรณวิทยาคม - พิกัด N = 16.298279 , E = 101.934231 มีอาคารโรงอาหาร เกษตรสมบูรณวิทยาคม 

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ที่ไดมาตรฐานและ มีความเหมาะสมสวยงาม  

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภยัพรอม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู สําหรับการจัดกิจกรรม

นาเรียนและปลอดภยั การเรยีนรู และให

บริการแกชุมชน

1-9/7



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

8 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพ่ือปรับปรงุอาคารเรยีน - ซอมแซมหลังคา และระบบไฟ - - 449,000        - - โรงเรียนเนินสงาวิทยา อาคารเรียนอุตสาหกรรม กองการศึกษาฯ

เรยีนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม โรงเรียนเนินสงา อาคารเรียนอุตสาหกรรม มีอาคารเรียน ของโรงเรียนเนินสงาวิทยา 

โรงเรียนเนินสงาวิทยา วิทยา จํานวน 1 หลัง อุตสาหกรรมที่ได มีความเหมาะสมสวยงาม  

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - พิกัด N = 15.564749 , E = 101.999537 มาตรฐานและใช และปลอดภยัพรอม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ งานได รอยละ 80 สําหรับการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู การเรียนรู และให

นาเรียนและปลอดภยั บริการแกชุมชน

1-9/8



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

9 โครงการปรับปรุงหลังคา 1.เพ่ือปรับปรงุหลังคาอาคาร - เปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม - - 497,000        - - โรงเรียนบานหันวิทยา อาคารหอประชุม กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุม หอประชุม โรงเรียนบานหัน-  จํานวน 1,188.00 ตารางเมตร มีอาคารหอประชุม ของโรงเรียนบานหันวิทยา

โรงเรียนบานหันวิทยา วิทยา  - พิกัด N = 16.299811 , E = 102.023621 ที่ไดมาตรฐานและ มีความเหมาะสมสวยงาม  

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 และปลอดภยัพรอม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ สําหรับการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู การเรียนรู และให

นาเรียนและปลอดภยั บริการแกชุมชน

1-9/9



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

10 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรงุอาคารเรยีน ปรับปรงุอาคารเรียนและอาคาร - - 497,000        - - โรงเรียนมัธยม อาคารเรียนของโรงเรียน กองการศึกษาฯ

เรยีนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบ ตอเติม ประกอบ ตอเติมหลังคากันสาด บานแกงวิทยา มัธยมบานแกงวิทยา

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา หลังคากันสาด พรอมเทพื้น 120 ตารางเมตร พรอมเทพ้ืน มีอาคารและอาคาร มีความเหมาะสม

ทําฝาในหองเรียน ทําฝาในหองเรียนของโรงเรียน ประกอบที่ได สวยงาม และปลอดภยัพรอม  

โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา มัธยมบานแกงวิทยา มาตรฐานและใชงาน สําหรับการจัดกิจกรรม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - พิกัด N = 16.180872 , E = 102.324274 ได รอยละ 80 การเรยีนรู และให

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ บริการแกชุมชน

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู 

นาเรียนและปลอดภยั

1-9/10



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

11 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคาอาคาร เปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม - - 497,000        - - โรงเรียนโนนครอวิทยา อาคารหอประชุม กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุม หอประชุม โรงเรยีโนนครอวิทยาจํานวน 1,188.00 ตารางเมตร มีอาคารหอประชุม ของโรงเรียนโนนครอ-

โรงเรียนโนนครอวิทยา 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - พิกัด N = 15.521983 , E = 101.774610 ที่ไดมาตรฐานและ วิทยา มีความเหมาะสม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 สวยงาม และปลอดภัยพรอม  

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู สําหรับการจัดกิจกรรม

นาเรียนและปลอดภยั การเรยีนรู และให

บริการแกชุมชน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

12 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรงุอาคารฝกงาน ปรับปรุงอาคารฝกงาน 2 ชั้น โดย  -  - 492,000         -  - โรงเรียนกวางโจน- อาคารฝกงาน 2 ชั้น กองการศึกษาฯ

ฝกงาน 2 ชั้น 2 ชั้นโดยทาสีภายนอก-ภายใน ทาสีภายนอก-ภายในอาคารฝกงาน ศึกษา มีอาคาร ของโรงเรยีนกวางโจน-

โรงเรียนกวางโจนศึกษา และซอมแซมระบบไฟฟา แบบ 204 และซอมระบบไฟฟา ฝกงาน 2 ชั้นที่ได ศึกษา มีความเหมาะสม

ของโรงเรียนกวางโจนศึกษา จํานวน 1 หลัง มาตรฐานและ สวยงามและปลอดภัยพรอม  

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม  - พิกัด N = 16.263936 , E = 102.200361 ใชงานได รอยละ 80 สําหรับการจัดกิจกรรม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ การเรียนรู และให

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู บริการแกชุมชน

นาเรียนและปลอดภยั
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

13 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรงุอาคารเรยีน ปรับปรงุอาคารเรียนและอาคาร  -  - 483,000   -  - โรงเรียนสตรีชัยภมูิ 2 อาคารเรียนของโรงเรยีน กองการศึกษาฯ

เรยีนและอาคารประกอบ และอาคารประกอบ ทาสี ประกอบ ทาสีภายใน-ภายนอก มีอาคารเรียน สตรีชัยภมูิ 2

โรงเรียนสตรีชัยภมูิ 2 ภายใน-ภายนอกอาคารเรียน อาคารเรียน โรงเรียนสตรีชัยภมูิ 2 และอาคารประกอบ มีความเหมาะสม

โรงเรียนสตรีชัยภมูิ 2 จํานวน 1 หลัง ที่ไดมาตรฐานและ สวยงามและปลอดภัยพรอม  

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอม - พิกัด N = 15.851195 , E = 102.065630 ใชงานได รอยละ 80 สําหรับการจัดกิจกรรม

อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ การเรียนรู และให

กิจกรรมการเรียนรู นาอยู นาดู บริการแกชุมชน

นาเรียนและปลอดภยั

1-9/13



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

14 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรงุอาคารเรยีนใหมี  - ทาสีอาคารเรียน จํานวน 4,288.00 - 488,000        - - โรงเรียนโคกสะอาด 1. โรงเรียนมีสภาพ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา สภาพที่ดี และเหมาะสมตอการ ตารางเมตร วิทยา มีอาคารเรียน แวดลอมที่เหมาะสมใน

ใชงาน  - พิกัด N = 16.482945 , E = 102.081559 ที่ไดมาตรฐานและ การจัดกิจกรรมการ

2. เพ่ือใหโรงเรียนมีอาคาร  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานไดรอยละ 80 เรยีนรูและกิจกรรมตางๆ

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ 2. ผูปกครอง ชุมชนและ

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประชาชนที่เขามาใชบริการ

และกิจกรรมตาง ๆ มีความประทับใจและใหการ

ยอมรับโรงเรียน

1-9/14



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

15 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรงุอาคารอเนก -  - พ้ืนผิวหินขัด หนา 1 เซนติเมตร - 256,000        - - โรงเรียนบําเหน็จ อาคารอเนกประสงค กองการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน ประสงคของโรงเรียนบําเหน็จ- จํานวน 390 ตารางเมตร ณรงควิทยาคม ของโรงเรียนบําเหน็จณรงค

บําเหน็จณรงควิทยาคม ณรงควิทยาคม  - พิกัด N = 15.503889 , E = 101.689144 มีอาคาร มีอาคาร วิทยาคม มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอมอาคาร  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ อเนกประสงคที่ได สวยงามและปลอดภัยพรอม  

สถานที่ใหเหมาะสมในการ มาตรฐานและ สําหรับการใหบริการ

ใชบริการ และกิจกรรมการ ใชงานได และการจัดกิจกรรม

เรยีนรู นาอยู นาดู รอยละ 80 การเรยีนรู และให

นาเรียนและปลอดภยั บริการแกชุมชน

1-9/15



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

16 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือปรับปรงุอาคารเรยีน   - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบอาคารเรียน - 143,000        - - โรงเรียนโปงนก- อาคารเรียนของโรงเรยีน กองการศึกษาฯ

อาคารเรียนโรงเรียน โรงเรยีนโปงนกประชาสามัคคี ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว จํานวน 232 ตารางเมตร ประชาสามัคคี โปงนกประชาสามัคคี

โปงนกประชาสามัคคี 2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอมอาคาร - พิกัด N=15.762887 , E=101.557568 มีอาคารเรียน  มีความเหมาะสม

สถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรม - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ  ที่ไดมาตรฐาน สวยงามและปลอดภัยพรอม  

การเรยีนรู นาอยู นาดู นาเรียน และใชงานได สําหรับการจัดกิจกรรม

และปลอดภยั รอยละ 80 การเรยีนรู และใหบริการ

แกชุมชน

1-9/16



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02

17 โครงการปรับปรุงหลังคา 1. เพ่ือเปลี่ยนหลังคาอาคาร เปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม - - 497,000        - - โรงเรียนมัธยมหนอง อาคารหอประชุม กองการศึกษาฯ

อาคารหอประชุมโรงเรยีน หอประชุม โรงเรียมัธยม จํานวน 1,188.00 ตารางเมตร ศาลามีอาคารหอประชุมของโรงเรียนมัธยม-

มัธยมหนองศาลา หนองศาลา  - พิกัด N=16.236334 , E=102.289504 ที่ไดมาตรฐานและ หนองศาลา มีความเหมาะสม

2. เพ่ือจัดสภาพแวดลอมอาคาร  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ ใชงานได รอยละ 80 สวยงามและปลอดภยัพรอม  

สถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการ สําหรับการจัดกิจกรรม

เรยีนรู นาอยู นาดู นาเรียน การเรยีนรู และให

และปลอดภยั บริการแกชุมชน

รวม 17 โครงการ - - - - 7,756,000 - - - - -

1-9/17

รวมทั้งสิ้น 7,756,000                                                         



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความเขมแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการไฟฟาแสงสวาง 1. เพ่ือใหผูใชรถใชถนน รายละเอียดโครงการ ติดตั้งเสา  -  - 45,038,000    -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

สายทางท่ีอยูในความ มีความสามารถในการมอง ไฟฟากิ่งเด่ียว สงู 9 เมตร ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

รับผิดชอบขององคการ เห็นท่ีชัดเจน สัญจรไดอยาง โคมไฟแบบหลอดโซเดียม ขนาด 150 วัตต พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัวในชวงเวลา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ปลอดภัยและคลองตัว ระยะหางเสา 35 เมตร จํานวน 666 ตน  ท่ีใชไฟฟาแสงสวาง กลางคืน

จํานวน 23 สายทาง 2. เพ่ือลดและปองกันการ และ เสาไฟฟา HIGH MAST จํานวน 4 ตน พรอมอุปกรณ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

และสนามกีฬากลาง เกิดอุบัติเหตุจากทองถนน รายละเอียดดังน้ี.- ของ อบจ.ชัยภูมิ จากทองถนน ในชวงเวลา

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ 1.สายทาง ชย.ถ.1 - 0013 มีความสามารถใน กลางคืน ไดมากขึ้น

ในชวงเวลากลางคืน  บ.โนนสาทร - บ.หนองปลาเฒา  การมองเห็นท่ีชัดเจน 3. ประชาชนมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน สัญจรไดอยางปลอด ชีวิตที่ดีข้ึน

ของประชาชนใหดีข้ึน (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ภัยและคลองตัว 4. ประชาชนที่ใชบริการ

4. เพ่ือใหประชาชนพ้ืนท่ี พิกัด สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ ที่มาใชบริการ จุดเริ่มตน N : 15.798717, E : 102.005965  ไดรับแสงสวางเพียงพอ

สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ จุดสิ้นสุด  N : 15.800083, E: 101.996970 5.สนามมีความพรอมใน

ชวงเวลาค่ําคืน ไดรับแสงสวาง 2. สายทาง ชย.ถ. 1-124  การแขงขันกีฬาทั้งระดับ

5. เพ่ือใหสนามกีฬากลาง บ.โนนนอย - บ.โนนโพธิ์  จังหวัดและระดับประเทศ

เปนสถานท่ีใชจัดการแขงขัน อ.บานเขวา  จ.ชัยภูมิ จํานวน 30 ตน ไดรับความสะดวกในการ

กีฬาแตละประเภท ทั้งกีฬา (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) แขงขันทั้งกลางวันและกลางคืน
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ระดับจังหวัด กีฬาระดับ พิกัด 

ประเทศ และสามารถรองรับ จุดเริ่มตน N :15.676133, E : 101.907812

การจัดแขงขันกีฬาทั้งกลางวัน จุดส้ินสุด  N : 15.683018, E : 101.901725

และกลางคืน 3. สายทาง ชย.ถ.1 - 0011 

แยก ทล.225  - บานชีลอง อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 15.793611, E : 102.007453

จุดสิ้นสุด  N : 15.786078, E : 102.000477

4.สายทาง ชย.ถ.1- 0012 

แยก ทล.202  - บานหนองคอนไทย

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา 

และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 15.785716, E : 102.169481

จุดสิ้นสุด  N : 15.776824, E : 102.163388

5. สายทาง ชย.ถ. 1- 0048 

บ.โคกสะอาด -  บ.หัวคูสระ อ.ภูเขียว

 จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N :16.479717, E : 102.085881

จุดสิ้นสุด  N : 16.474421, E : 102079899

6. สายทาง ชย.ถ.1 - 0032 

บ.หนองมะเขือ - บ.หนองชางเอก 

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 16.133077,  E : 102.224813

จุดสิ้นสุด  N : 16.136202, E : 102.216057

7. สายทาง ชย.ถ.1- 0034 

บ.แกงครอ  - บ.นาหนองทุม 

อ.แกงครอ  จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 16.102033, E : 102.260614

จุดสิ้นสุด  N :16.095374, E : 102.254423

8.สายทาง ชย.ถ.1 - 0068 

บ.เจาทอง  - บ.หวยหินฝน  อ.ภักดีชุมพล

จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 15.852097, E : 101.417008

จุดสิ้นสุด  N : 15.854699, E : 101.409164

9. สายทาง ชย.ถ.1 - 0051

บ.โคกสะอาด - บ.โจด  

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 16.469033,  E : 102.185221

จุดสิ้นสุด  N :16.471013, E : 102.195405

10.สายทาง ชย.ถ.1 - 0083 

บ.จอก - บ.สําราญ 

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 15.954610, E : 102.328372

จุดสิ้นสุด  N : 15.965100, E : 102.331405

11.สายทาง ชย.ถ.1- 0089 

แยก ทล.205  - บ.หนองอีหลอ  

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 15.467632, E : 101.738179

จุดสิ้นสุด  N :15.479163, E : 101.737154

12.สายทาง ชย.ถ.1 - 0099 

บ.หนองบัวใหญ  - บ.สระส่ีเหลี่ยม

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 15.537457, E : 101.901268

จุดสิ้นสุด  N : 15.528596, E : 101.904299

13. สายทาง ชย.ถ.1- 0103 

บ.หนองคัน  - บ.โคกกุง 

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 16.159219, E : 102.163424

จุดสิ้นสุด  N : 16.170721, E : 102.163673

14. สายทาง ชย.ถ.1 - 0132 

บ.เมืองนอย - บานยางบา 

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด 

จุดเริ่มตน N :15.827415, E : 102.024860

จุดสิ้นสุด  N :15.830665, E : 102.016619

15.สายทาง ชย.ถ.1-122

แยก ทล.225 - บานคลองไผงาม 

อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด

จุดเริ่มตน N : 15.780474, E : 101.849043

จุดสิ้นสุด  N : 15.775736, E : 101854476

16. สายทาง ชย.ถ.1- 0104 

แยก ทล.225 - ทช.หลุบโพธิ์ - หนองกระทุม 

อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด 

จุดที่ 1  จํานวน  15 ตน

จุดเริ่มตน N : 15.793422, E : 101.834035    

จุดสิ้นสุด  N : 15.797129, E : 101.831376

จุดที่ 2 จํานวน  15 ตน

จุดสิ้นสุด  N : 15.814033, E : 101.828668   

จุดสิ้นสุด  N : 15.809647, E : 101.828751

17. สายทาง ชย.ถ.1 - 0085 

บ.โนนทอง - บ.ภูดิน 

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ  จํานวน 30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N :15.853357, E : 102.267099

จุดสิ้นสุด  N : 15.852065, E : 102.276401
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18. สายทาง ชย.ถ.1-0067 

บ.เจียง - บ.คลองจันลา 

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  จํานวน 28 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N 16.018947, E : 101.499349

จุดสิ้นสุด  N : 16.026677, E : 101.498301

19.สายทาง ชย.ถ. 1- 0091

บ.ปะโค - บ.โคกเพชร  

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ  จํานวน 28 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N : 15.494742, E : 101.686730

จุดสิ้นสุด  N : 15.494757, E : 101.677004
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20.สายทาง ชย.ถ. 1-0126 แยกทางหลวง 225 

บ.ไทรงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

จํานวน  28 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N :15.813070,  E : 101.489541

จุดสิ้นสุด  N : 15.804713,  E : 101491494

21.สายทาง ชย.ถ. 1 - 0008 

บ.คําปง - บําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

จํานวน  16 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด จุดเริ่มตน N :15.472446, E :101.683029

จุดสิ้นสุด  N : 15.467297, E : 101.681994
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

22.สายทาง ชย.ถ. 1-0023 

บ.หนองนาแซง - บ.โนนหวานไพร  

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จํานวน  26 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N :15.765671, E :102.019153

จุดสิ้นสุด  N :15.766046, E : 102.010743

23. สายทาง ชย.ถ. 1-0021 บ.ไทรงาม-บ.หนองแดงนอย 

 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

จํานวน  30 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเริ่มตน N :15.909648,  E : 102.127266

จุดสิ้นสุด  N : 15.911723, E : 102.137849
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2. ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24.สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 

 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จํานวน  4 ตน

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดท่ี 1

N: 15.807681, E: 102.021969

จุดท่ี 2

N: 15.808723, E: 102.020518

จุดท่ี 3

N: 15.807159, E: 102.020174

จุดท่ี 4

N: 15.806308,E: 102.019472
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0002 บ.คาย-บ.ตาเนิน ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0002 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บ.ละหาน อ.เนินสงา สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บ.คาย - บ.ตาเนิน - บานละหาน และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0002 บ.คาย อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 15.566366666666 E:  102.0216644444444  -บ.ตาเนิน-บ.ละหาน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 15.652566666666, E: 102.0134044444444 อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

3 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 350,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 10 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0037 ทาหินโงม - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0037 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บ.โปรงชาง อ.แกงครอ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย ทาหินโงม - บ.โปรงชาง และพ้ืนที่ใกลเคยีง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0037 ทาหินโงม- อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 16.0520188888888,E: 102.0589544444444 บ.โปรงชาง อ.แกงครอ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N :  16.0803600000000, E: 102.0949600000000 จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/15



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

4 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

 ชย.ถ.1-0077 บานเมืองเกา - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง  ชย.ถ.1-0077 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานทาเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานเมืองเกา - บานทาเดื่อ และพ้ืนที่ใกลเคยีง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ  ชย.ถ.1-0077 บานเมืองเกาอุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 16.2290799999999, E: 101.8868988888888 บานทาเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณกระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 16.2991322222222, E:101.8870488888888 จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

5 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 455,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 13 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0117 บานหวยยายจ๋ิว - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0117 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานวังตาลาดสมบูรณ อ.เทพสถิต สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหวยยายจ๋ิว - บานวังตาลาดสมบูรณ และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0117 บานหวยยายจ๋ิวอุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 15.4193211111111, E: 101.5451177777777  -บานวังตาลาดสมบูรณ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 15.4708511111111, E: 101.5094166666666 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/17



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

6 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0001 บานแกงครอ - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0001 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานทามะไฟหวาน อ.แกงครอ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานแกงครอ - บานทามะไฟหวาน และพ้ืนที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0001 บานแกงครอ อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 16.105955555555, E: 102.1613911111111 บานทามะไฟหวาน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 16.1349166666666, E: 102.1690866666666  อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/18



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

7 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 350,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 10 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0028 บานแทน - บานวังหิน ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ ชย.ถ.1-0028 บานแทน พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานวังหิน อ.บานแทน และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0028 บานแทน อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 16.3688533333333, E: 102.3796399999999 บานวังหิน อ.บานแทน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N :  16.3997966666666, E: 102.3519022222222 จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

8 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0032 บานหนองมะเขือ - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0032 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองชางเอก อ.แกงครอ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองมะเขือ - บานหนองชางเอก และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทางชย.ถ.1-0032จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ  บานหนองมะเขือ - อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 16.1315288888888, E: 102.2288822222222 บานหนองชางเอก กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 16.1654411111111, E: 102.1398422222222 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

9 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0024 บานกุดตุม - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0024 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหินกอง อ.เมือง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานกุดตุม - บานหินกอง อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0024 บานกุดตุม อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 15.8373744444444, E: 102.1670300000000  -บานหินกอง อ.เมือง กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 15.9024711111111, E: 102.184522222222 จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

10 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0056 บานคอนสาร - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0056 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหวยแกว อ.คอนสาร สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานคอนสาร - บานหวยแกว และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0056 บานคอนสารอุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 16.6151144444444, E: 101.9173388888888  -บานหวยแกว อ.คอนสาร กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 16.6481499999999, E: 101.8496822222222  จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/22



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

11 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0061 บานหนองบัวแดง - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0061 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานโหลน อ.หนองบัวแดง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองบัวแดง - บานโหลน และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทางชย.ถ.1-0061จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ บานหนองบัวแดง -บานโหลน อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 16.0752299999999, E: 101.7949322222222 อ.หนองบัวแดง กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 16.1556066666666, E:101.6550133333333  จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/23



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแขง็และย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแขง็ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

12 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพ่ือใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 420,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 12 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0089 พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองอีหลอ อ.บําเหน็จณรงค สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย แยก ทล.205 - บานหนองอีหลอ และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพ่ือลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 15.467522222222, E:101.7383133333333  -บานหนองอีหลอ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 15.5057188888888, E:101.7358455555555 อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพ่ือเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพ่ือประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพ่ือเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

รวม 12 โครงการ  -  -  -  - 50,043,000  -  -  -  -  -

2-6/24



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ 

เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 420,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอหนองบัวแดง ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1-0062 จังหวัดชัยภูมิ ยาว 230.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 4,000.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองไฮใต–บานกุดชุมแสง ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

อําเภอหนองบัวแดง ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอหนองบัวแดง 1,380.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง  N=16.0602388888888 E=101.8234800000000

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=16.0586122222222 E=101.8233277777777

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

5-9/1

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

2 ซอมสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 498,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภมูิ ชนิดถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1-0001 ไดใชถนนในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 32,310.00 เมตร อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

แกงครอ – ทามะไฟหวาน ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ กม.1+856 – 2+059  ผิวจราจร ขนาดกวาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพ่ิมขึ้น 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร ไหลทางกวาง และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หรือพ้ืนที่ทั้งหมดไมนอยกวา 1,624.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั พิกัด กม.1+856 N=16.1155733333333 E=102.2379244444444

กม.2+059 N=16.1160900000000 E=102.2360555555555 

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/2



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

3 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 491,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภมูิ ถนนลาดยาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 410.00 ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1-0103 ไดใชถนนในการสัญจร เมตร ระยะทางตลอดสาย 11,788.00 เมตร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองคัน – บานโคกกุง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ การเกษตรของประชาชน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภมูิ และปลอดภยั ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ขนสงผลผลิตทางการเกษตร มีความสะดวก รวดเร็ว 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 325.00 และการสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภมูิ เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสง 1,625.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั  N=16.1725522222222 E=102.1662377777777

N=16.1710611111111 E=102.1644388888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

4 ซอมสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 498,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภมูิ ชนิดถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1-0032 ไดใชถนนในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 14,081.00 เมตร อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองมะเขือ  – ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

บานหนองชางเอก และปลอดภยั ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ กม.4+150 – 4+418  ผิวจราจร ขนาดกวาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพ่ิมขึ้น 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 6.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสง หรือพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 1,608.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั กม.4+150 N=16.1411055555555 E=102.2110333333333

กม.4+418 N=16.1434188888888 E=102.2105633333333 

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/4



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

5 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 492,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอหนองบัวแดง ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1- 0063 จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 11,120.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนสงทาง

แยก ทล.2359 – ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานหนองสําราญ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบัวแดง และปลอดภยั ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 206.00 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอหนองบัวแดง 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,648.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง  N=16.0801711111111 E=101.7458622222222

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  N=16.0798622222222 E=101.7439255555555

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/5



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

6 ซอมสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 499,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1- 0072 ไดใชถนนในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 18,476.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานกุดละลม–บานหนองแหน ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

อําเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ กม.9+900 – 10+159  ผิวจราจร ขนาดกวาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพ่ิมขึ้น 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสง หรือพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 1,554.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั กม.9+900 N=15.7382677777777 E=102.0855244444444

กม.10+159 N=15.7377644444444 E=102.0832466666666 

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/6



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

7 ซอมสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 498,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1-0024 ไดใชถนนในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 13,558.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานกุดตุม – บานหินกอง ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

อําเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ กม.2+300 – 2+497  ผิวจราจร ขนาดกวาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพ่ิมขึ้น 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร ไหลทางกวาง และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หรือพ้ืนที่ทั้งหมดไมนอยกวา 1,576.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั พิกัด

กม.2+300 N=15.83058111111111 E=102.1544722222222

กม.2+497 N=15.82885777777777 E=102.1541788888888 

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/7



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

8 ซอมสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 496,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภมูิ ชนิดถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ.1-0035 ไดใชถนนในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 32,395.00 เมตร อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานสระแต – ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

บานหนองผักหลอด และปลอดภัย ซอมสรางถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ กม.9+600 – 9+803  ผิวจราจร ขนาดกวาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภยัเพ่ิมขึ้น 

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร ไหลทางกวาง และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ในการดํารงชีวิต

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หรือพ้ืนที่ทั้งหมดไมนอยกวา 1,624.00 ตารางเมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั พิกัด กม.9+600 N=16.22016555555555 E=102.2792933333333

กม.9+803 N=16.22199222222222 E=102.2794177777777  

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

9 ซอมแซมถนนลูกรัง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -   -  200,000 -   -   รอยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานโนนคณู หมูที่ 8 ตําบลนาฝาย และตําบลโคกสูง ถนนลูกรัง กวาง 5.00 - 5.50 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

ตําบลนาฝาย – บานยางบา อําเภอเมืองชัยภมิู จังหวัดชัยภูมิ ยาว 5,040.00 เมตร ตําบลนาฝาย และตําบลโคกสูง 2. การคมนาคมขนสง

หมูที่ 3 ตําบลโคกสูง ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

อําเภอเมืองชัยภูมิ ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย กม.3+500 – กม.5+040 ลงลูกรังบดอัดแนน พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ รวดเร็ว และปลอดภยั 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,540.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมขึ้น

ตําบลนาฝาย และตําบลโคกสูง หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 785.00 ลูกบาศกเมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด วันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู กม.3+500 N=15.8742011111111 E=101.9736333333333

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั กม.5+040 N=15.8606822222222 E=101.9702688888888

ตามแบบมาตรฐาน ของ อบจ.ชัยภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

10 ซอมแซมถนนลูกรัง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -   -  457,000 -   -   รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทางบานหวยตอน หมูที่ 1 ตําบลหวยตอน และตําบลนาฝาย ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 7,500.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

ตําบลหวยตอน –บานหนอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภมูิ ดําเนินการ ตําบลหวยตอน และตําบลนาฝาย 2. การคมนาคมขนสง

นกเขานอย หมูที่ 6 ไดใชถนนในการสัญจร ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

ตําบลนาฝาย ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว กม.0+000 – กม.3+250 ลงลูกรังบดอัดแนน รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 3,250.00 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ รวดเร็ว และปลอดภยั 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมขึ้น

ตําบลหวยตอน และตําบลนาฝาย 1,658.00 ลูกบาศกเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดใชถนนในการขนสง กม.0+000 N=15.9017588888888 E=101.9093388888888 วันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู กม.3+250 N=15.9051244444444 E=101.9336300000000 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ของ อบจ.ชัยภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/10



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

11 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม - - 498,000 - - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานหนองมวง ตําบลโคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ ถนนลูกรังชํารุด กวาง 5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

หมูที่ 6 ตําบลโคกสะอาด – อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 3,200.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ 2. การคมนาคมขนสง

บานโนนสําราญ หมูที่ 7 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมิู ทางการเกษตรของ

ตําบลวังตะเฆ ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอหนองบัวระเหว และปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,630.00 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ รวดเร็ว และปลอดภยั 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมขึ้น

ตําบลโคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ 13,150.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมิู พิกัด ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดใชถนนในการขนสง N=15.7892400000000 E=101.7136855555555 วันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู   N=15.7789777777777 E=101.7001844444444

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั ตามแบบมาตรฐาน ของ อบจ.ชัยภมูิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/11



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

12 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -   -  497,000 -   -   รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานละหานคาย ตําบลโคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ ชวงที่ 1 กม.0+000-1+000 ถนนลูกรังชํารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

หมูที่ 2 ตําบลโคกสะอาด – อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมิู กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ตําบลโคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ 2. การคมนาคมขนสง

บานวังตะเฆ หมูที่ 1 ไดใชถนนในการสัญจร ชวงที่ 2 กม.1+000-3+500 ถนนลูกรังชํารุด อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

ตําบลวังตะเฆ ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

อําเภอหนองบัวระเหว และปลอดภัย ดําเนินการ  ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ รวดเร็ว และปลอดภยั 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ชวงที่ 1 กม.0+000-1+000 ถนนลูกรัง กวาง 5.00 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมขึ้น

ตําบลโคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมิู ชวงที่ 2 กม.1+000-3+500 ถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,030.00 เมตร ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดใชถนนในการขนสง หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมทั้ง 2 ชวงไมนอยกวา 13,120.00 ตารางเมตร วันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด N=15.7963100000000 E=101.7444966666666

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.7888733333333 E=101.7249733333333

ตามแบบมาตรฐาน ของ อบจ.ชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/12



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.02

13 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม  -  - 498,000      -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทาง บานตะลอมไผ โคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ ถนนลูกรังชํารุด กวาง 5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น

หมูที่ 1 ตําบลโคกสะอาด - อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมิู ยาว 3,800 เมตร โคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ 2. การคมนาคมขนสง

บานโนนสําราญ หมูที่ 7 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอหนองบัวระเหว ทางการเกษตรของ

ตําบลวังตะเฆ อําเภอ ไป-มา ไดสะดวก รวดเร็ว ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน ผิวจราจร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่สัญจร ประชาชนมีความสะดวก

หนองบัวระเหว และปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,630.00 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ รวดเร็ว และปลอดภยั 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา ขนสงผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมขึ้น

โคกสะอาด และตําบลวังตะเฆ 13,150.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภมิู พิกัด  15.8099355555555 E 101.727568111111 ในการดํารงชีวิตประจํา

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N 15.7902011111111 E 101.712026666666 วันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ของ อบจ.ชัยภมูิ

 ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/13



แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 493,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทางบานใหมนาดี หมูท่ี 8 ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส ถนนลูกรังชํารุด กวาง 5.00-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส - และตําบลตะโกทอง ยาว 4,250.00 เมตร ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส การเกษตรของประชาชน

บานเขื่อนลั่น หมูท่ี 1 อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ และตําบลตะโกทอง มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ ไดใชถนนในการสัญจร ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,150.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

และปลอดภัย หนา 0.10 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี 15,750.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส พิกัด และการสัญจรไป-มา

และตําบลตะโกทอง N=15.5403955555555 E=101.730708888888

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภมูิ  N=15.5608455555555 E=101.714758888888

5-9/14

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 445,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทาง บานใหมนาดี หมูท่ี 8 ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส ชวงที่ 1 ถนนลูกรังชํารุด กวาง 4.00-4.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส - และตําบลบานตาล ยาว 1,250.00 เมตร ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส การเกษตรของประชาชน

บานหนองอีหลอ หมูที่ 6 อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ชวงที่ 2 ถนนลูกรังชํารุด กวาง 5.00-5.50 เมตร และตําบลบานตาล มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลบานตาล ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 1,900.00 เมตร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อําเภอบําเหน็จณรงค ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ซอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนน พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส หนา 0.10 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

และตําบลบานตาล ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นท่ี
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ไดใชถนนในการขนสง ไมนอยกวา 9,500.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนที่รวม 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ทั้งหมดไมนอยกวา 14,500.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย งานวางทอ คสล. ศก.0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆ ละ 7 ทอน

พิกัด ชวงท่ี 1

N=15.5217211111111 E=101.737378888888

 N=15.5249400000000 E=101.733544444444

พิกัด ชวงท่ี 2

N=15.5246899999999 E=101.735997777777

 N=15.5270488888888 E=101.723062222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

16 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 492,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานขาม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรชํารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทางบานใหมนาดี หมูท่ี 8 และตําบลหนองโดน กวาง 5.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร ตําบลบานขาม การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานขาม–บานหนองพันกก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ และตําบลหนองโดน มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูท่ี 7 ตําบลหนองโดน ไดใชถนนในการสัญจร ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปู Asphaltic Concrete อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว กม.2+580 – กม.3+038 ผิวจราจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

และปลอดภัย ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 458.00 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 2,290.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลบานขาม พิกัด และการสัญจรไป-มา

และตําบลหนองโดน N=15.5236999999999 E=101.740263333333

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   N=15.5248000000000 E=101.736932222222
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 ซอมแซมถนนลูกรัง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 289,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทาง บานใหมไทรงาม ตําบลนาเสียว และตําบลโพนทอง กม.0+850 – 1+750 ชนิดถนนลูกรัง ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูท่ี 12 ตําบลนาเสียว - อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กวาง 5.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร ตําบลนาเสียว และตําบลโพนทอง การเกษตรของประชาชน

บานซับมวง หมูที่ 8 ตําบลโพนทอง ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภมูิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว กม.0+850 – 1+750 ถนนลูกรัง ผิวจราจร รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

และปลอดภัย ขนาดกวาง 5.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

ตําบลนาเสียว และตําบลโพนทอง 4,950.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ไดใชถนนในการขนสง  N=15.9000966666666 E=102.128301111111

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.8921200000000 E=102.128199999999
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 ซอมแซมถนนลูกรัง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 377,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทาง บานหนองหญารังกา ตําบลโพนทอง และตําบลกุดตุม ชนิดถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูท่ี 10 ตําบลโพนทอง – อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว 2,400.00 เมตร ตําบลโพนทอง และตําบลกุดตุม การเกษตรของประชาชน

บานหนองไผลอม หมูที่ 10 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลกุดตุม อําเภอเมืองชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ถนนลูกรัง ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดขีึ้น

ตําบลโพนทอง และตําบลกุดตุม พิกัด และการสัญจรไป-มา

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.8465566666666 E=102.115250000000

ไดใชถนนในการขนสง  N=15.8273711111111 E=102.114391111111

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

19 ปรับปรุงถนน คสล. 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ตําบล ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีต  -  - 458,000      -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete วะตะแบกและตําบลหวยยายจ๋ิว เสรมิเหล็กผิวจราจรชํารุด กวาง 5.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ ตําบลวะตะแบกและ เพิ่มขึ้น

สายทาง บานซับไทร หมูที่ 15 อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ยาว 420.00 เมตร ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลวะตะแบก-บานหวยยายจิ๋ว  ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มาได ดําเนินการ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่สัญจร ทางการเกษตรของ

หมูที่ 1 ตําบลหวยยายจิ๋ว สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจรปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร พื้นที่ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ ประชาชนมีความ

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ตําบล ขนาด กวาง 5.00 เมตร  ยาว 420.00 เมตร การขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเรว็ และ

วะตะแบกและตําบลหวยยายจ๋ิว หนา 0.03 เมตร  หรอืพื้นที่รวม การเกษตร และการสัญจร ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไมนอยกวา 2,100.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคณุภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง  พิกัด ในการดํารงชีวิต

การเกษตรออกสูทองตลาด ได N=15.3664899999999 E=101.4050500000000 ประจําวันที่ดีขึ้น

รวดเร็ว ปลอดภัย   N=15.3715100000000 E=101.4040799999999
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 490,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทาง บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5 ตําบลบานกอก ถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ของประชาชนในเขตพื้นที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานกอก – บานหนองพง และตําบลหนองบัวโคก ดําเนินการ ตําบลบานกอก การเกษตรของประชาชน

หมูท่ี 6 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 และตําบลหนองบัวโคก มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

(ตอนท่ี 1 ) ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว 800.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

และปลอดภัย 0.50 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลบานกอก N=15.5004111111111 E=101.871077777777 และการสัญจรไป-มา

และตําบลหนองบัวโคก  N=15.4949022222222 E=101.871822222222

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 333,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอบําเหน็จณรงค ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0092 จังหวัดชัยภูมิ ยาว 334.00 เมตร อําเภอบําเหน็จณรงค การเกษตรของประชาชน

บานโคกหินตั้ง-บานโปรงมีชัย ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบําเหน็จณรงค ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย กม.0+000 – กม.0+334 ผิวจราจร ขนาด กวาง พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี 5.00 เมตร ยาว 334.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

อําเภอบําเหน็จณรงค พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,670.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ไดใชถนนในการขนสง  N=15.4014200000000 E=101.6173444444444

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  N=15.3983755555555 E=101.6177677777777
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/29



แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 186,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองชาง

ผิวปู Para Asphalt Concrete ตําบลวังทอง และตําบลเจาทอง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานเนินทราย หมูที่ 9  อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ กวาง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร ตําบลวังทอง และตําบลเจาทอง การเกษตรของประชาชน

ตําบลวังทอง–ทางหลวง 225 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

(ชัยภูม-ินครสวรรค) ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Para Asphalt Concrete รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี หนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

ตําบลวังทอง และตําบลเจาทอง 625.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ไดใชถนนในการขนสง  N=15.8119888888888 E=101.395826666666

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู   N=15.8146944444444 E=101.396908888888
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/31



แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

23 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 349,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหวยยายจิ๋ว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานยางเตี้ย หมูที่ 7 และตําบลวะตะแบก ดําเนินการ ตําบลหวยยายจิ๋ว การเกษตรของประชาชน

ตําบลหวยยายจิ๋ว-บานหนองหิน อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภมูิ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete และตําบลวะตะแบก มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูท่ี 10 ตําบลวะตะแบก ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 478.00 เมตร อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภมูิ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา รวมไปถึงผูที่สัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

และปลอดภัย 1,912.00 ตารางเมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลหวยยายจิ๋ว  N=15.5091811111111 E=101.4268644444444 และการสัญจรไป-มา

และตําบลวะตะแบก   N=15.5116188888888 E=101.4233400000000

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภมูิ
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว 

ปลอดภัย
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 313,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลหวยแย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทางบานใหมสามัคคี หมูท่ี 2 อําเภอหนองบัวระเหว และ ดําเนินการ ตําบลหวยแย การเกษตรของประชาชน

ตําบลหวยแย อําเภอหนองบัวระเหว ตําบลภูแลนคา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอหนองบัวระเหว และ มีความสะดวก รวดเร็ว 

–บานชีบน หมูที่ 6 ตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภมูิ ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร ตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว 1,505.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

และปลอดภัย พิกัด พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี  N=15.9294477777777 E=101.6886200000000 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลหวยแย    N=15.9310055666666 E=101.6900722222222 และการสัญจรไป-มา

อําเภอหนองบัวระเหว และ
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ไดใชถนนในการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

25 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 401,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองชาง

ผิวปู Para Asphalt Concrete อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย ของประชาชนในเขตพื้นที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0054 ไดใชถนนในการสัญจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานหนองบัวพักเกวียน–บานโนนตุน ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี ผิวปู Para Asphalt Concrete ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ชวง กม.7+450 – กม.7+750 ผิวจราจร และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง ขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

พิกัด

 N=16.2815166666666 E=102.2548266666666

N=16.2783999999999 E=102.2545288888888

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  - 309,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทาง บานโนนสะอาด หมูท่ี 8 ตําบลบานกอก และตําบล ถนนลูกรัง กวาง 7.00-7.50 เมตร ความยาว 88.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานกอก–บานหนองไผลอม หนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส ดําเนินการ ตําบลบานกอก และตําบล การเกษตรของประชาชน

หมูท่ี 5 ตําบลหนองบัวใหญ จังหวัดชัยภูมิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร หนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการสัญจร หนา 0.15 เมตร ความยาว 88.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

และปลอดภัย กวางขางละ 0.20 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพื้นท่ี 528.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลบานกอก และตําบล และการสัญจรไป-มา

หนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส

จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.5339088888888 E=101.8691355555555

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย  N=15.5346099999999 E=101.8695355555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

27 กอสรางทอลอดเหลี่ยม 1. เพ่ือแกไขปญหาและบรรเทา ลักษณะสายทางเดิม -  - 485,000 -  - รอยละ 80 1. แกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความเดือดรอนใหแกประชาชน ทอเหลี่ยม ขนาด 2-1.80x1.80x6.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ทางการเกษตร และที่อยูอาศัย

สายทางบานกุดตะเคียน  หมูที่ 10 ในพ้ืนที่ตําบลหนองโดน และ การระบายน้ําของทอเหลี่ยมเดิม ตําบลหนองโดน และตําบล ของประชาชนในฤดูน้ําหลาก

ตําบลหนองโดน – บานสําโรงโคก ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส และระดับเก็บกักไมเพียงพอตอประชาชน กุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ชวยบรรเทาความเดือดรอน

หมูท่ี 6 ตําบลกุดน้ําใส จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรับผลกระทบ ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนในพ้ืนที่ตาํบล

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จากน้ําทวมพื้นที่ทางการเกษตร กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไปถึงผูที่อาศัยในพ้ืนที่ใกล หนองโดน และตําบลกุดนํ้าใส

2. เพ่ือเปดทางระบายน้ําที่มี ขนาด 3 -1.80x1.80x5.00 เมตร เคียง ไมไดรับผลกระทบจาก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณมากในฤดูฝนไมใหน้ําทวม ยกระดับพื้นทอเหลี่ยมขึ้นจากเดิม 0.70 เมตร ปญหาอุทกภัย น้ําทวมขังพ้ืนที่ ใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน

ขังพ้ืนที่ทําการเกษตร และที่อยู พิกัด อยูอาศัย และพ้ืนที่ทําการเกษตร และเปนการชวยสงเสริมให

อาศัย รวมไปถึงการเก็บกักน้ําได N=15.5235099999999 E=101.80528555555555 และมีน้ําไวใชในการอุปโภค เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น

เพียงพอตอความตองการของ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ บริโภคอยางเพียงพอ 2. มีระดับเก็บกักน้ําที่เพียงพอ
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ประชาชนในพื้นท่ีตําบลหนองโดน ตอความตองการของประชาชน

และตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

28 กอสรางทอลอดเหลี่ยม 1. เพ่ือแกไขปญหาและบรรเทา ดําเนินการ -  - 473,000 -  - รอยละ 80 1. แกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความเดือดรอนใหแกประชาชน กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ทางการเกษตร และท่ีอยูอาศัย

สายทาง บานเขวา  หมูที่ 1 ในพื้นท่ีตําบลบานเขวา และ ขนาด 3 -2.10x2.10x5.00 เมตร ตําบลบานเขวา และตําบล ของประชาชนในฤดูน้ําหลาก

ตําบลบานเขวา – บานโนนโพธิ์ ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา พิกัด ลุมลําชี อําเภอบานเขวา ชวยบรรเทาความเดือดรอน

หมูท่ี 1 ตําบลลุมลําชี จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรับผลกระทบ N=15.7638144444444 E=101.8955399999999 จังหวัดชัยภูมิ ของประชาชนในพ้ืนที่ตาํบล

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ จากน้ําทวมพ้ืนที่ทางการเกษตร ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่อาศัยในพ้ืนที่ใกล ตําบลบานเขวา

2. เพ่ือเปดทางระบายน้ําที่มี เคยีง ไมไดรับผลกระทบจาก และตําบลลุมลําชี

ปริมาณมากในฤดูฝนไมใหน้ําทวม ปญหาอุทกภัย น้ําทวมขังพ้ืนที่ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

ขังพ้ืนที่ทําการเกษตร และที่อยู อยูอาศัย และพ้ืนที่ทําการเกษตร ใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน

อาศัย รวมไปถึงการเก็บกักน้ําได และมีน้ําไวใชในการอุปโภค และเปนการชวยสงเสริมให

เพียงพอตอความตองการของ บริโภคอยางเพียงพอ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น
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แบบ 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 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานเขวา 2. มีระดับเก็บกักน้ําที่เพียงพอ

และตําบลลุมลําชี ตอความตองการของประชาชน

อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคณุภาพในการ

ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทางตลอด  -  - 291,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอคอนสวรรค จังหวดัชัยภูมิ สาย 17,000.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0021 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานไทรงาม - บานหนอง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  ยาว 130.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

แดงนอย อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการ เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ กม.6+655 - 6+785 ผิวจราจร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเรว็ 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต  ขนาด กวาง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด   ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร  3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   หนา 0.04 เมตร  พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 1,040.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวติ

พิกัด N=15.9129811111111 E=102.1860655555555 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.9134777777777 E=102.1871600000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

5-9/44

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

30 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 328,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอคอนสวรรค จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 13,675.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0083 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 6.00-8.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานจอก - บานสําราญ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 200.00 เมตร สัญจรพื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการ เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ ชวงท่ี 1 กม.4+290-4+300 ผิวจราจร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต  ขนาด กวาง 6.00 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด   ยาว 10.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

ชวงท่ี 2 กม.4+300-4+490 ประจําวันที่ดีขึ้น

ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร 

 ยาว 190.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  

พื้นที่ท้ังหมดไมนอยกวา 

1,140.00 ตารางเมตร

5-9/45



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

หรือพื้นท่ีรวมท้ังหมดไมนอยกวา 

1,200.00 ตารางเมตร

 พิกัด

N=15.9459822222222 E=102.3276200000000

N=15.9477899999999 E=102.3283133333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/46



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

31 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 463,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอคอนสวรรค จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 3,425.00 เมตร ชนิดถนน ในเขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0029 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานหนองชาติ - บานโนนเขวา ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.1+470-1+610 ผิวจราจร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 140.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด  พ้ืนท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 1,120.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พิกัด ในการดํารงชีวิต

N=15.9124255555555 E=102.3014077777777 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.9117966666666 E=102.3024366666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/47



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

32 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 463,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอคอนสวรรค จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 6,269.00 เมตร ชนิดถนน ในเขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0082 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานยางหวาย - บานจอก ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.1+115-1+255 ผิวจราจร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ  ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 140.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด  พ้ืนท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 1,120.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พิกัด ในการดํารงชีวิต

N=15.9086411111111 E=102.2881288888888 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.9097944444444 E=102.2879255555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/48



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

33 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 455,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอคอนสวรรค จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 7,975.00 เมตร ชนิดถนน ในเขตพื้นที่อําเภอคอนสวรรค เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0085 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา  ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานโนนทอง-บานภูดิน ไดสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัย ดําเนินการ สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอคอนสวรรค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.4+567-4+702 ผิวจราจร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 135.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด   พื้นที่ท้ังหมดไมนอยกวา 1,080.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พิกัด ในการดํารงชีวิต

N=15.8534566666666 E=102.2598122222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.8526800000000 E=102.2588777777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/49



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

34 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  -  - 293,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 9,808.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชัยภูมิ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0016 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานหนองหญารังกา - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 130.00 เมตร สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

บานหวยบง อําเภอเมืองชัยภมูิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการ เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

 จังหวดัชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กม.9+399-9+529 ผิวจราจร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ขนาด กวาง 6.00 เมตร  ยาว 130.00 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 1,040.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

 พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.8435599999999 E=102.1641877777777

N=15.8435611111111 E=102.1654022222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/50



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

35 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  -  - 443,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 8,121.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชัยภูมิ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0017 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานลาดใหญ - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 130.00 เมตร สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

บานหวยบงเหนือ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการ เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กม.0+143-0+273 ผิวจราจร  การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ขนาด กวาง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 1,040.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

 พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.7893622222222 E=102.2038599999999

N=15.7899844444444 E=102.2094000000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/51



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

36 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  -  - 456,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 3,760.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชัยภูมิ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0011 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชนิดถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

แยก ทล.225 - บานชีลอง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 175.00 เมตร สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการ เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กม.1+820-1+995 ผิวจราจร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเรว็ 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง  ขนาด กวาง 6.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด หนา 0.04 เมตร พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   1,050.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

 พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.7803388888888 E=101.9986022222222

N=15.7789477777777 E=101.9978922222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/52



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

37 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 496,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ตลอดสาย 7,656.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอภักดีชุมพล เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0067 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชวงท่ี 1 ถนนลาดยางชํารุดเสียหาย จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานเจียง - บานคลองจันลา ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร สัญจรพื้นที่ใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวงท่ี 2 ถนนลาดยางชํารุดเสียหาย เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ กวาง 6.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ดําเนินการ ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด ชวงท่ี 1 ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   กม.1+100 ถึง กม.1+165 ผิวจราจร ในการดํารงชีวติ

ขนาด กวาง 6.00 เมตร  ยาว 65.00 เมตร ประจําวันที่ดีขึ้น

ชวงท่ี 2 ซอมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

กม.1+344 ถึง กม.1+476 ผิวจราจร 

ขนาด กวาง 6.00 เมตร  ยาว 132.00 เมตร 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

รวมพ้ืนท่ี ชวงท่ี 1 และชวงท่ี 2

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้ง 2 ชวง

ไมนอยกวา 1,182.00 ตารางเมตร

 พิกัด ชวงที่ 1

N=16.0278522222222 E=101.4977655555555

N=16.0283988888888 E=101.4975211111111

 พิกัด ชวงที่ 2

N=16.0298199999999 E=101.4967699999999

N=16.0310411111111 E=101.4965855555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

38 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 497,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ตลอดสาย 9,500.00 เมตร ถนนลาดยาง ในเขตพื้นท่ีอําเภอภักดีชุมพล เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0069 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชํารุดเสียหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานคลองจันลา - บานถ้ําวัวแดง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Asphaltic Concrete กม.0+153 ถึง กม.0+298 เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเรว็ 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ยาว 145.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,160.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พิกัด ในการดํารงชีวิต

N=16.0620077777777 E=101.4828955555555 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.0620688888888 E=101.4818311111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/55



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

39 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 483,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ตลอดสาย 4,021.00 เมตร ถนนลาดยาง ในเขตพื้นท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0043 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เสียหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

แยกทางหลวง 2037 - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

บานหนองหญาขาวนก 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Asphaltic Concrete กม.3+646-กม.3+850 เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร  ยาว 204.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,632.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พิกัด ในการดํารงชีวิต

N=16.3670488888888 E=102.0964466666666 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.3685899999999 E=102.0975066666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

40 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง -  - 379,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ตลอดสาย 6,436.00 เมตร ถนนลาดยาง ในเขตพื้นท่ีอําเภอภูเขียว เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0050 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เสียหาย กวาง 6.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานแดง - บานสวาง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Asphaltic Concrete กม.6+206-กม.6+416 เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร  การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ยาว 210.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,260.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พิกัด ในการดํารงชีวิต

N=16.3492733333333 E=102.0928077777777 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.3474822222222 E=102.0921833333333

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/57



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

41 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง -  - 468,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 5,756.00 เมตร ถนนลาดยาง ในเขตพื้นท่ีอําเภอ เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0077 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เสียหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร เกษตรสมบูรณ 2. การคมนาคมขนสง

บานเมืองเกา - บานทาเดื่อ ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตร

อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Asphaltic Concrete กม.3+130-กม.3+290 สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวดัชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร  เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ยาว 160.00 เมตร ไหลทางกวาง การเกษตร และการสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,280.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

 พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.2887733333333 E=101.9055922222222

N=16.2898722222222 E=101.9046400000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/58



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

42 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง -  - 427,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 20,000.00 เมตร ถนนลาดยาง ในเขตพื้นท่ีอําเภอ เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0070 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา เสียหาย กวาง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร เกษตรสมบูรณ 2. การคมนาคมขนสง

บานยาง - บานกลาง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตร

อําเภอเกษตรสมบูรณ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Asphaltic Concrete กม.19+780-กม.20+000 สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวดัชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร  เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ยาว 220.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,320.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    พิกัด ในการดํารงชีวิต

N=16.3801633333333 E=101.7992122222222 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=16.3783499999999 E=101.7983855555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/59



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

43 ซอมแซมถนนลูกรัง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม กม.0+055-1+655  -  - 377,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

สายทางบานสรางแว หมูที่ 5 ตําบลโพนทอง และตําบลหวยบง ชนิดลูกรังกวาง 5.00-6.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลโพนทอง เพ่ิมขึ้น

ตําบลโพนทอง - อําเภอเมืองชัยภมูิ  จังหวัดชัยภมูิ ยาว 1,600.00 เมตร และตําบลหวยบง 2. การคมนาคมขนสง

บานหวยบงเหนือ ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ กม.0+055-1+655 จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ ทางการเกษตร

หมูที่ 2 ตําบลหวยบง ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ถนนลูกรัง ผิวจราจร ขนาดกวาง สัญจรพื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนน ของประชาชนมีความ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ตําบลโพนทอง และตําบลหวยบง หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา การเกษตร และการสัญจร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 8,000.00 ตารางเมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง  พิกัด ในการดํารงชีวิต

การเกษตรออกสูทองตลาด N=15.8591233333333 E=102.1290744444444 ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   N=15.8469766666666 E=102.1328200000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/60



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

44 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ชนิดถนน คสล.  -  - 405,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ตําบลหนองโดน และตําบลกุดน้ําใส กวาง 4.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร ในเขตพื้นที่ตําบลหนองโดน เพ่ิมขึ้น

สายทางบานหวย หมูที่ 3 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภมูิ ดําเนินการ ผิวจราจร ขนาดกวาง และตําบลกุดน้ําใส 2. การคมนาคมขนสง

ตําบลหนองโดน - ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา 4.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร อําเภอจัตุรัส ทางการเกษตร

บานดอนเกษตร ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ ของประชาชนมีความ

หมูท่ี 11 ตําบลกุดนํ้าใส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี 1,780.00 ตารางเมตร สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน สะดวก รวดเรว็ 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตําบลหนองโดน และตําบลกุดน้ําใส  พิกัด เพื่อการขนสงผลผลิตทาง และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภมูิ N=15.5335199999999 E=101.802839999999 การเกษตร และการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง N=15.536755555555 E=101.8006644444444 ไป-มา ในการดํารงชีวติ

การเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ ประจําวันที่ดีขึ้น

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย    และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/61



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

45 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง -  - 492,000  -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอบานแทน จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 5,690.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอบานแทน เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0028 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชวงท่ี 1 ถนนลาดยางเสียหาย จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานแทน - บานวังหิน ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

อําเภอบานแทน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวงท่ี 2 ถนนคอนกรีตเสียหาย เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบานแทน จังหวดัชัยภูมิ กวาง 6.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ดําเนินการ ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด ชวงท่ี 1 ซอมแซมถนนลาดยาง 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   ผิวปู Asphaltic Concrete ในการดํารงชีวิต

ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร  ประจําวันที่ดีขึ้น

ยาว 203.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,218.00 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ชวงท่ี 2 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 76.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 456.00 ตารางเมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,674.00 ตารางเมตร

 พิกัด ชวงที่ 1

N=16.4030399999999 E=102.352799999999

N=16.4012077777777 E=102.3526433333333

 พิกัด ชวงที่ 2

N=16.3997288888888 E=102.3519866666666

N=16.3994000000000 E=102.3521355555555

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

46 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 474,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเทพสถิต  จังหวดัชัยภูมิ ตลอดสาย 8,350.00 เมตร ในเขตพื้นที่อําเภอเทพสถิต เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0117 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชนิดถนนลาดยางชํารุดเสียหาย จังหวดัชัยภูมิ  รวมไปถึงผูที่ 2. การคมนาคมขนสง

บานหวยยายจ๋ิว - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 8.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สัญจรพ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนน ทางการเกษตร

บานวังตาลาดสมบูรณ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อการขนสงผลผลิตทาง ของประชาชนมีความ

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ  ผิวปู Asphaltic Concrete การเกษตร และการสัญจร สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง กม.7+870-8+020 ผิวจราจร ขนาด กวาง 6.00 เมตร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด  ยาว 180.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   หรือพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 1,080.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

 พิกัด ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.4703933333333 E=101.5091433333333

N=15.4729233333333 E=101.5103877777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศนูยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

แบบ ผ.02

47 ซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม ระยะทาง  -  - 497,000         -  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ตลอดสาย 17,945.00 เมตร ชนิดถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่อําเภอ เพิ่มขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0091 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ชํารุดเสียหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสง

บานปะโค - บานโคกเพชร ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดําเนินการ ซอมแซมถนนลาดยาง รวมไปถึงผูที่สัญจรพื้นที่ ทางการเกษตร

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวปู Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดใชถนน ของประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ กม.7+200-7+338 ผิวจราจร เพื่อการขนสงผลผลิตทาง สะดวก รวดเร็ว 

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิตทาง ขนาด กวาง 6.00 เมตร  ยาว 138.00 เมตร การเกษตร และการสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น

การเกษตรออกสูทองตลาด ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ

ไดรวดเรว็ ปลอดภัย   หรือพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 1,104.00 ตารางเมตร ในการดํารงชีวิต

พิกัด N=15.4978366666666 E=101.6209333333333 ประจําวันที่ดีขึ้น

N=15.4976266666666 E=101.6194322222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวดัชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

รวม 47 20,122,000    
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ยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมการอนุรักษและ 

การใชพลังงานอยางมีคุณคา



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

7. ยุทธศาสตร การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

         7.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตนแบบการสบู 1. เพ่ือเปนตนแบบการ ติดต้ังระบบกังหันลมผลิตไฟฟา  -  - 4,960,000     -  - รอยละ 80 ของ 1. เปนจุดเดน และ กองชาง

น้ําดวยระบบพลังงาน สูบน้ําดวยระบบพลังงาน และระบบโซลาเซลล ประชาชนในเขต สัญลักษณ สําหรับเปน

ทดแทนแบบผสมผสาน ทดแทนแบบผสมผสานเพื่อ ขนาดพลังงานรวม 20 กิโลวัตต พื้นท่ี มีน้ําใชเพื่อ แหลงทองเท่ียวภาคการ

จังหวัดชัยภูมิ ความยั่งยืนใหแกองคกร เพ่ือการสูบน้ํา สถานีสูบน้ําตําบลบานคาย การเกษตรอยาง เกษตรกรรมของชุมชน 

หนวยงานและประชาชนใน  โดยมี  องคประกอบหรืออุปกรณ สมบูรณในการสราง และตนแบบในเชิงเรียนรู

จังหวัดชัยภูมิโดยไมตองใช ที่จะทําการติดตั้ง ดังตอไปน้ี คุณภาพชีวิต ของ การสูบน้ําดวยระบบ

พลังงานไฟฟาโดยตรงแต     1. มีระบบกังหันลมผลิตไฟฟา ลดรายจาย เพิ่มราย พลังงานทดแทนแบบผสม

อยางใด ขนาด 10 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด ไดใหประชาชนใน ผสานท่ีใชทั้งพลังงานจาก

2. เพ่ือแกปญหาคาใชจาย     2. มีระบบผลิตไฟฟาจากโซลาเซลล ปจจุบันและระยะ ลมและพลังงานจากแสง

คาพลังงานไฟฟาสําหรับการ ขนาดชุดละ 10 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด ยาวตอไปไดอยาง อาทิตย และตอยอดดาน

สูบน้ําของเกษตรกรในพ้ืนที่     3. มีระบบเครื่องสูบนํ้า ยั่งยืน พลังงานทดแทนท่ีสะอาด

3. เพ่ือเปนจุดเดน สัญลักษณ ขนาด 10 กิโลวัตตจํานวน 2 ชุด สําหรับหนวยงานองคกร

ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทาง  4. มีระบบควบคุมการทํางาน ทั่วไปจากภาครัฐและ

ภาคการเกษตรกรรมและ พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ภาคเอกชน ที่ไดเขาไปดู

ศึกษาดูงานดานพลังงาน เพ่ือการสูบน้ํา 1 ชุด งานและไดพบเห็น

ทดแทนแบบผสมผสานของ  5.มีระบบตูควบคุมเพ่ือควบคุม 2. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ชุมชนในเชิงการเรียนรูของ การทํางานของระบบ มีน้ําใชเพื่อการเกษตร
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

7. ยุทธศาสตร การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

         7.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

การสูบน้ําดวยพลังงาน และอุปกรณจํานวน 1 ชุด อยางสมบูรณในการสราง

ทดแทนแบบผสมผสานท่ีได  (ตามแบบและประมาณราคา คุณภาพชีวิต ลดรายจาย 

พลังงานจากลมและจาก ของศูนยวิจัยและบริการ เพ่ิมรายไดใหประชาชน

แสงอาทิตย สาํหรับใชใน ดานพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร ในปจจุบันและระยะยาว

การเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี ตอไปไดอยางยั่งยืน 

4. เพ่ือตอบสนองนโยบาย พิกัด สถานีสูบน้ําที่ 2 N 15.6599355555555          

รัฐบาลและตามแนวทาง E 102.0361799999999

โครงการพระราชดํารัสทาง

ดานพลังงานทดแทนเพื่อตอ

ยอดดานพลังงานทดแทนท่ี

สะอาดตอหนวยงานอื่นๆท่ี

ไดเขาไปดูงานและพบเห็น

5. เพ่ือใหประชาชนเกษตรกร

มีนํ้าใชเพื่อการเกษตรอยาง

สมบูรณในการสรางคุณภาพ
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

7. ยุทธศาสตร การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา

         7.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ชีวิตลดรายจายเพ่ิมรายไดให

ประชาชนในปจจุบันและ

ระยะยาวตอไปจะไดอยาง

ยั่งยืน

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - 4,960,000    -  -  -  -  -
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   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศกึษา จัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร - - 2,500,000    - - กองการศึกษา

จํานวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด ๆละ 500,000 บาท  ดังนี ้ ศาสนา และ

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา วัฒนธรรม

2. โรงเรียนหนองขามวิทยา

3. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

4. โรงเรียนสระพังวทิยาคม

5. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

รายละเอียด ดังน้ี

1. ตูดูดควันแบบเหล็ก ขนาด 1200 x 2350 x 850 มิลลิเมตร 

(กวาง x สูง x ลึก) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 262,000 บาท 

2. โตะปฏิบัติการกลาง พรอมชั้นวางของ 1 ชั้น 

ขนาด 1500 x 2500 x 850 มิลลิเมตร 

(กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 107,000 บาท

3. โตะปฏิบัติการตดิผนัง พรอมตูอางนํ้า ขนาด 750 x 3400 x 750 มิลลิเมตร 

(กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 115,000 บาท

1

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4. โตะเครื่องชั่ง 1 หลุม ขนาด 750x800x800 มิลลิเมตร กองการศึกษา

 (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท ศาสนา และ

2 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศกึษา จัดซื้อครุภัณฑและสื่อการเรียนการสอน - - 12,955,800 -  - วัฒนธรรม

ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

ประกอบดวย

1. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา 65 นิ้ว 

(Interactive Touch Screen) พรอมอุปกรณควบคุม

 ดวยระบบคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 290,000 บาท

2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง ๆละ  20,000 บาท

3. กระดานควบคมุระยะไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

 แบบ Mini Board จํานวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

2



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กองการศกึษา

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน ศาสนา และ

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย วัฒนธรรม

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน 7,600 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

6. เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก

พรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส English Discoveries-CEFR 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 108,700 บาท

8. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระดับมัธยมศกึษา 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ20,000 บาท

3



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

จํานวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 498,300 บาท ไดแก กองการศึกษา

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา ศาสนา และ

2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคม วัฒนธรรม

3. โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม

4. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

5. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

6. โรงเรียนเนินสงาวิทยา

7. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8. โรงเรียนโนนครอวิทยา

9. โรงเรียนบําเหน็จณรงควทิยาคม

10. โรงเรียนบานหันวิทยา

11. โรงเรียนบานเดื่อวิทยาคม

12. โรงเรียนบานเปาวิทยา

13. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

14. โรงเรียนเพชรวทิยาคาร

15. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

4



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

16. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม กองการศกึษา

17. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา ศาสนา และ

18. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา วัฒนธรรม

19. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา

20. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

21. โรงเรียนสระพังวทิยาคม

22. โรงเรียนหนองขามวิทยา

23. โรงเรียนหนองสังขวิทยายน

24. โรงเรียนหนองไผวิทยานุสรณ

25. โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม

26. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม
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แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานรักษาความ คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยแบบเคล่ือนที่ - - 5,000,000  - - กองชาง

รักษาความสงบภายใน จํานวน 10 ชุด รายละเอียด ดังน้ี

1. เครื่องสบูน้ําพลังงานแสงอาทิตยแบบเคล่ือนที่

สําหรับสูบน้ําใตดิน จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 500,000 บาท

1.1 แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Poly Crystalline  Silicon 

ขนาด 310 วัตต ไดรับการรับรองมาตรฐาน  มอก.จํานวน 40 แผง

1.2 ชุดอินเวอรเตอรสําหรับเครื่องสูบน้ํา ขนาด 2,200 วัตต 

220 โวลต จํานวน 5 ชุด 

1.3 ลอเลื่อนเหล็กพนสีรองพ้ืนกันสนิม จํานวน 5 ชุด

1.4 เครื่องสบูน้ําแบบใตดิน ชนิด Submersible  ขนาด 2 แรงมา 

ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. จํานวน 5 เครื่อง

1.5 อุปกรณเชื่อมตอระบบตางๆ เชน สายไฟ ทอพีวีซ ี จํานวน 5 ชุด 

1.6 ทอกระจายนํ้า พีวีซแีข็งปลายบาน  ขนาด 2 นิ้ว

ชั้นคุณภาพ 8.5 พรอมขอตอ ระยะทาง 100 เมตร/ชุด รวม 500 เมตร

ราคารวมคาขนสงและคาติดต้ัง
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. เครื่องสบูน้ําพลังงานแสงอาทิตย แบบเคลื่อนที่ กองชาง

สําหรับสูบน้ําผิวดิน จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 500,000 บาท

2.1 แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Poly Crystalline  Silicon 

ขนาด 310 วัตต ไดรับการรับรองมาตรฐาน  มอก.จํานวน 40 แผง

2.2 ชุดอินเวอรเตอรสําหรับเครื่องสูบน้ํา ขนาด 2,200 วัตต 

220 โวลต จํานวน 5 ชุด 

2.3 ลอเลื่อนเหล็กพนสีรองพ้ืนกันสนิม จํานวน 5 ชุด

2.4 เครื่องสบูน้ําแบบผิวดิน ชนิด ทอ พญานาค ขนาด 5 นิ้ว

พรอมมอเตอรไฟฟา กระแสสลับ (AC) ขนาด 5 นิ้ว 

พรอมมอเตอรไฟฟา กระแสสลับ (AC)  ขนาด 3 แรงมา จํานวน 5 ชุด

2.5 อุปกรณเชื่อมตอระบบตางๆ เชน สายไฟ ทอพีวีซ ี จํานวน 5 ชุด 

2.6 ทอกระจายนํ้า พีวีซแีข็งปลายบาน  ขนาด 2 นิ้ว

ชั้นคุณภาพ 8.5 พรอมขอตอ ระยะทาง 100 เมตร/ชุด รวม 500 เมตร

ราคารวมคาขนสงและคาติดต้ัง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย - - 4,970,000       - - กองชาง

แบบประกอบในชุดเดียวกัน

(All In One Solar Street Light)

แบบเสากิ่งเดี่ยวจํานวน 71 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท 

ประกอบดวย

- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบ

ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต จํานวน 1 โคม

- เสากิ่งเดี่ยวแบบ mid-Hinged Column

ความสูง 6 เมตร จํานวน 1 ตน

- Screw Pile ความยาว 2 เมตร จํานวน 1 ตน

- ราคารวมคาขนสงและคาติดต้ัง

(รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย

ฉบับเพ่ิมเติมเดือนพฤษภาคม 2562)

- - 25,425,800    - -รวมงบประมาณ

รวมทั้งหมด 25,425,800                                                                       
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บัญชคีรุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03


