










 

 

 

 

 



ผ. 01

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

   1.3 แผนงานการศกึษา  -  -  -  - 1          362,600          1           362,600           1            362,600        3           1,087,800         

รวม  -  -  -  - 1          362,600          1           362,600           1            362,600        3           1,087,800         

ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเขมแขง็

ของชมุชนและพัฒนาคุณภาพชวีิต

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -          30 14,700,000       -  -  -  -           30 14,700,000       

รวม  -  -  -  -          30 14,700,000        -  -   -  -           30        14,700,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาโครงสราง

พื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

    5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -          21 71,833,000                21 270,397,000        -  -           42 342,230,000      

รวม  -  -  -  -          21 71,833,000                21 270,397,000        -  -           42 342,230,000      

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  - 52        86,895,600     22         270,759,600    1            362,600       75         358,017,800    

รวม 5 ป 

                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชยัภูมิ

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
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ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนาธรรมและการกีฬา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประสาน 1. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ - - 362,600 362,600 362,600 องคกรปกครองสวน จังหวัดชัยภูมิมีการประสาน กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาการศึกษา ทุกแหงในเขตจังหวัดชัยภูมิ สถานศึกษาในสังกัดฯ ทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ แผนพัฒนาการศกึษา

ขององคกรปกครอง ไดรวมกันประสาน และบูรณาการ ในจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสิ้นประมาณ มีความเขาใจ ความเขาใจ (พ.ศ. 2561-2565) ของ

สวนทองถิ่นในเขต จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 200 คน ประกอบดวย ในการประสานแผน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกร 1. องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการศึกษา และสถานศกึษาในสังกัด

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภมูิ 2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการ 3. เทศบาลตําบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ สอดคลองกันและเปนไป

จังหวัดนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทํา 4. องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ในทิศทางเดียวกัน

แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ 5. เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

รวม 1 โครงการ - - - - 362,600 362,600 362,600 - - -

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

1-3

รวมทั้งสิ้น 1,087,800

แบบ ผ.02



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางความเขมแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ของประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0093 โรงเรียนบานหวยทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0093  โรงเรียนบานหวย พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

- บ.โนนตะโก อ.บําเหน็จณรงค สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย - บ.โนนตะโก อ.บําเหน็จณรงค และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0093  โรงเรียนบานหวย อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บ.โนนตะโก กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.509419 E: 101.802583 อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.529776  E: 101.800996 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

2-6/1
ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

2 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0083 บานจอก ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0083 บานจอก พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานสําราญ อ.คอนสวรรค สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย  - บานสําราญ อ.คอนสวรรค และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0083 บานจอก อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  -บานสําราญ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.930401 E: 102.298791 อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 16.01531 E: 102.345782 สัญจร ไป-มา ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ  ไดรับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/2



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

3 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0010 บานเลา ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0010 บานเลา พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานนาวัง อ.เมือง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย  - บานนาวัง อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0010 บานเลา อุบัติเหตุได เนื่องจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  - บานนาวัง กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.85496  E: 102.065709 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.918287  E: 102.077374 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

4 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0035 บานสระแต ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0035 บานสระแต พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

- บานหนองผักหลอด อ.แกงครอสัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย - บานหนองผักหลอด อ.แกงครอ และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0035 บานสระแต อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานหนองผักหลอด กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 16.148587 E: 102.23683 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 16.56539   E: 102.243128 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/4



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

5 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0013 บานโนนสาทร ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทางชย.ถ.1-0013 บานโนนสาทร พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานหนองปลาเฒา อ.เมือง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย  - บานหนองปลาเฒา อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม)ิ ชย.ถ.1-0013 บานโนนสาทร อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  - บานหนองปลาเฒา กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.798864  E: 102.005601 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.817920  E: 101.965990 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

6 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

 ชย.ถ.1-0103 บานหนองคัน ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง  ชย.ถ.1-0103 บานหนองคัน พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานโคกกุง อ.แกงครอ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานโคกกุง อ.แกงครอ และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)  ชย.ถ.1-0103 บานหนองคัน อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  -บานโคกกุง อ.แกงครอ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 16.134981  E: 102.169089  จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 16.204291  E: 102.178698 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

7 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0079 สายบานยางบา ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0079 สายบานยางบา พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 -  บานโคกสูง อ.เมือง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย  บานโคกสูง อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0079 สายบานยางบา อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  - บานโคกสูง อ.เมือง กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.844526  E: 101.980519  จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.855593  E: 101.992485 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/7



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

8 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0140 สายทาง ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0140 สายทางบานโนนนอย พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานโนนนอย - บานโนนโพธิ์ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานโนนโพธิ์ อ.บานเขวา และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0140 สายทาง อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานโนนนอย - บานโนนโพธิ์ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.659782 E: 101.92523 อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.700816 E: 101.886089 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

9 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0091 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทางชย.ถ.1-0091 พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานปะโค -บานโคกเพชร สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานปะโค -บานโคกเพชร และพื้นท่ีใกลเคียงท่ีใชถนน 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ สายทางขย.ถ.1-0091 จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) บานปะโค - บานโคกเพชร อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  อ.บําเหน็จณรงค กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N :15.494745  E: 101.687036 จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.495007 E: 101.682863 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

10 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0132 บานเมืองนอย ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0132 บานเมืองนอย พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานยางบา อ.เมือง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานยางบา อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคยีง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0132 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานเมืองนอย -บานยางบา กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.827541  E: 102.024787 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.844437 E: 101.980571 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

11 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0068 บานเจาทอง ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0068 บานเจาทอง พื้นที่จังหวัดชัยภมูิ และคลองตัว

 - บานหวยหินฝน อ.ภักดีชุมพลสัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหวยหินฝน อ.ภักดีชุมพล และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0068 บานเจาทอง อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  -บานหวยหินฝน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.85215  E: 101.417032 อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.854649   E: 101.409178 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

12 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0012 แยก ทล.202 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0012 แยก ทล.202 พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองคอนไทย อ.เมือง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองคอนไทย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด พิกัด ชย.ถ.1-0012 แยก ทล.202 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 15.777910  E:102.163192  - บานหนองคอนไทย กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 15.799094  E:102.172085 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

13 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

บานศิลาทอง - บานไทรงาม ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง บานศิลาทอง - บานไทรงาม พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

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

และคลองตัว (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด พิกัด บานศิลาทอง -บานไทรงาม อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ จุดเริ่มตน N : 15.80475   E:101.491519  อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดสิ้นสุด  N : 15.830209   E:101.490049 สัญจร ไป-มา  ได 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด รับความสะดวกและ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ ปลอดภัย การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/13



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

14 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0085 บานภูดิน ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0085 พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานโนนทอง อ.คอนสวรรค สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานภูดิน - บานโนนทอง และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0085 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานภูดิน -บานโนนทอง กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.846362  E:102.230408 อ.คอนสวรรค  จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.853879   E:102.260258 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/14



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

15 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0095 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0095 พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานโนนฝาย - บานโนนครอ สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานโนนฝาย - บานโนนครอ และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0095 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานโนนฝาย -บานโนนครอ กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.513846 E:101.783827 อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.527920   E:101.782223 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/15



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

16 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

แยก ทล.201 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง แยก ทล.201 - พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานนางเมง อ.เมือง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานนางเมง อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) แยก ทล.201 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  -บานนางเมง กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N :15.82765  E:102.082492 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.849892   E:102.068578 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/16



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

17 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0138 แยก ทล.225 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0138 แยก ทล.225 - พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 - บานคลองไผงาม อ.บานเขวา สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานคลองไผงาม อ.บานเขวา และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จ.ชัยภูมิ และคลองตัว จ.ชัยภูมิ    ที่ใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0138แยก ทล.225 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด  -บานคลองไผงาม กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.792668  E:101.848653 อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.753430  E:101.877992 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/17



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

18 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0104 แยก ทล.225 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0104 แยก ทล.225 พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

 -  ทช.หลุบโพธิ์ - หนองกระทุมสัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย ทช.หลุบโพธิ์ - หนองกระทุม และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ และคลองตัว  อ.บานเขวา  จ.ชัยภูมิ    ท่ีใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0104 แยก ทล.225 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด ทช.หลุบโพธิ์ - กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 15.793422  E:101.834035 หนองกระทุม 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 15.814033  E:101.828668 อ.บานเขวา  จ.ชัยภูมิ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

 4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/18



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

19 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลลสายทาง สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

ชย.ถ.1-0054 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0054 พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองบัวพักเกวียน  - สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองบัวพักเกวียน - บานโนนตุน และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

บานโนนตุน อ.ภูเขียว และคลองตัว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ    ท่ีใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

จ.ชัยภูมิ 2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0054 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานหนองบัวพักเกวียน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N : 16.296017  E:102.209891  - บานโนนตุน อ.ภูเขียว 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด  N : 16.248694 E:102.295337 จ.ชัยภูมิ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

20 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0021 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0021  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานไทรงาม - บานหนองแดงนอย และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่ใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0021 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานไทรงาม  กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 15.909648 E= 102.127266 - บานหนองแดงนอย 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 15.93375 E= 102.269098 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/20



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

21 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

 สายทาง ชย.ถ.1-0026 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่  สายทาง ชย.ถ.1-0026  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองโดน - บานสามสวน สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองโดน - บานสามสวน และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ ท่ีใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)  ชย.ถ.1-0026 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานหนองโดน - กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตนN= 16.379421 E= 102.290929 บานสามสวน 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.429093 E= 102.276730 อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/21



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

22 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0030 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0030  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานโนนทองหลาง - บานโคกลาม สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานโนนทองหลาง - บานโคกลาม และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

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

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) ชย.ถ.1-0030 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานโนนทองหลาง - กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 16.117991 E= 102.228668 - บานโคกลาม 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.074280 E= 102.157354 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ ท้ังการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/22



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

23 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0031 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0031  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองแวง - บานนาหนองทุม สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองแวง - บานนาหนองทุม และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ ที่ใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0031 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานหนองแวง - กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 16.110621 E= 102.159818  บานนาหนองทุม 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.046972 E= 102.153728 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ ท้ังการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/23



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

24 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

 สายทาง ชย.ถ.1-0038 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่  สายทาง ชย.ถ.1-0038  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานลาด - บานนาผักเสี้ยน สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานลาด - บานนาผักเสี้ยน และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่ีใชถนน จากทองถนน บริเวณที่อาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)  สายทาง ชย.ถ.1-0038 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานลาด - บานนาผักเสี้ยน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 16.406744  E= 102.019976 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.506986  E= 102.030775 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/24



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

25 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0046 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0046  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองบัวพักเกวียน -บานเพชร สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองบัวพักเกวียน - บานเพชร และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และคลองตัว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท่ีใชถนนสายทาง จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ)  ชย.ถ.1-0046 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานหนองบัวพักเกวียน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 16.294731 E=102.219194  - บานเพชร 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.323883 E=102.270633 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท้ังการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/25



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

26 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0053 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0053  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานหนองสองหอง - บานโนนขาสัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานหนองสองหอง - บานโนนขา และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และคลองตัว  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่ใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0053 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานหนองสองหอง กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 16.418839 E= 102.152855  - บานโนนขา 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.469210 E= 102.186348 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ท้ังการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/26



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

27 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0078 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0078  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานนาสีดา - บานนาคานหัก สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานนาสีดา - บานนาคานหัก และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ และคลองตัว  อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ ท่ีใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0078 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานนาสีดา - บานนาคานหัก กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 16.097747 E= 101.881645  อ.เกษตรสมบูรณ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.035207 E= 101.866556  จ.ชัยภูมิ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/27



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

28 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0064 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0064  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานโนนเหมา - บานหนองหอยปงสัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานโนนเหมา - บานหนองหอยปง และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และคลองตัว  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ท่ีใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0064 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานโนนเหมา- กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 16.193584 E=101.595494 บานหนองหอยปง 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 16.024320 E=101.520910 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/28



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

29 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0081 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0081  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานนาโจด - บานหนองปลาปง สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานนาโจด - บานหนองปลาปง และพื้นท่ีใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ และคลองตัว  อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ ที่ใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0081 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานนาโจด - กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตน N= 15.964712 E= 102.331497 บานหนองปลาปง 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุดN= 16.015519 E= 102.347320  อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ สัญจร ไป-มา  ได การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ รับความสะดวกและ มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น ปลอดภัย 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบาน และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหดีขึ้น

ของประชาชนใหดีขึ้น

2-6/29



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

    2.  ยุทธศาสตร การสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 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 ฉบับท่ี 4

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ.02

30 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ 1.เพื่อใหผูใชรถใชถนนมี ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล  -  - 490,000         -  -  - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหผูใชรถใชถนน กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล สัญญาณจราจรไฟกระพริบใชบอก พรอมปายเตือน  จํานวน 14 ตน ประชาชนในเขต สัญจรไดอยางปลอดภัย

สายทาง ชย.ถ.1-0102 ทางหรือแจงเตือน ขณะที่ สายทาง ชย.ถ.1-0102  พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ และคลองตัว

บานเขวา - บานหนองบัวบาน สัญจร ไป-มา ไดอยางปลอดภัย บานเขวา - บานหนองบัวบาน และพื้นที่ใกลเคียง 2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ และคลองตัว  อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ ที่ใชถนน จากทองถนน บริเวณท่ีอาจเกิด

2. เพื่อลดและปองกันการเกิด (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ) สายทาง ชย.ถ.1-0102 อุบัติเหตุได เน่ืองจากมีไฟ

อุบัติเหตุจากทองถนน บริเวณ พิกัด บานเขวา -บานหนองบัวบาน กระพริบแจงเตือน

ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ จุดเริ่มตนN= 15.759446 E= 101.905378  อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 3.การปองกันและลดอุบัติเหตุรวม

3.เพื่อเปนการปองกันและลด จุดสิ้นสุด N= 15.678882 E= 101.869033 สัญจร ไป-มา  ได ทั้งการจัดระเบียบของการจราจร

อุบัติเหตุรวมทั้งจัดระเบียบ รับความสะดวกและ การคมนาคมมีประสิทธิภาพ

ของการจราจรและเพื่อประสิทธิภาพ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

ของการคมนาคมมากยิ่งขึ้น 4.ทําใหเพ่ิมความเจริญสูหมูบาน

4.เพื่อเพิ่มความเจริญสูหมูบานและชวย และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น ของประชาชนใหดีขึ้น

รวม 30 โครงการ - -  -  - 14,700,000  - - - -

2-6/30

รวมทั้งสิ้น 14,700,000



 

 

 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 5,179,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0023 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 2,000.00 เมตร ชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิรวมไป การเกษตรของประชาชน

บานหนองนาแซง - บานโนน ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสาย 9,900.00 เมตร ถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงได มีความสะดวก รวดเร็ว 

หวานไพร อําเภอเมืองชัยภมูิ และปลอดภัย ดําเนินการ กม.6+695 - 8+695 ใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา ไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง 12,000.00 ตารางเมตร

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.7458000000000 E=101.9768644444444

 N=15.7314822222222 E=101.9697066666666

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

5-9/1

ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,230,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ ระยะทางตลอดสาย 9,013.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0114 จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ การเกษตรของประชาชน

บานตลาดทราย - บานกุดกวาง ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภยั กม.1+540 – กม.1+970 ผิวจราจร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอเกษตรสมบูรณ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,440.00 ตารางเมตร

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู จุดเริ่มตน (กม.1+540) N=16.3136055555555 E=102.0083133333333

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั จุดสิ้นสุด (กม.1+970) N=16.3144633333333 E=102.0043688888888

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 3,897,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0076 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 1,500.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด การเกษตรของประชาชน

บานหวยหลัว - บานปายาง ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 14,734.00 เมตร ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย ดําเนินการ กม.6+536 - 8+036 พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

 อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา การเกษตร และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง 9,000.00 ตารางเมตร ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.7172633333333 E=101.9838700000000

 N=15.7213199999999 E=101.9722499999999

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/3



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,919,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0075 ไดใชถนนในการสัญจร  ยาว 750.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัด การเกษตรของประชาชน

บานหนองบัวขาว - ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 7,440.00 เมตร ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานทาขามแป และปลอดภัย ดําเนินการ กม.4+615 - 5+355 พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา การเกษตร และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง 4,500.00 ตารางเมตร ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.7464833333333 E=101.9439611111111

 N=15.7427988888888 E=101.9472211111111

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม -  - 1,980,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทาง บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5 บานกอก และตําบลกุดน้ําใส ถนน ลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 648.00 เมตร ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานกอก 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานกอก - บานเดื่อ หมูที่ 5อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ และตําบลกุดน้ําใส การเกษตรของประชาชน

ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส ไดใชถนนในการสัญจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 648.00 เมตร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

จังหวัดชัยภูมิ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

และปลอดภัย 3,240.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.25 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่  พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ตําบลบานกอก และตําบลกุดน้ําใส N=15.5080677777777 E=101.8676222222222  และการสัญจรไป-มา

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  N=15.5095711111111 E=101.8625855555555

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั
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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 วัตถปุระสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 673,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0072 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 300.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด การเกษตรของประชาชน

บานกุดละลม - บานหนองแหน ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 18,476.00 เมตร ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภยั ดําเนินการ กม.2+500 - 2+800 พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง พ้ืนที่ทั้งหมดไมนอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.7255522222222 E=102.0438888888888

 N=15.7244466666666 E=102.0464566666666

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 4,707,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ชนิดถนน ลาดยาง กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0074 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 2,100.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด การเกษตรของประชาชน

บานทาหวา - บานดอนขวาง ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 9,326.00 เมตร ชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภยั ดําเนินการ กม.0+000 - 2+100 พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนน และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร เพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตร และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง พ้ืนที่ทั้งหมดไมนอยกวา 16,800.00 ตารางเมตร ไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.6691311111111 E=102.0360744444444

 N=15.6710855555555 E=102.0554711111111

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิม -  - 753,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

Asphaltic Concrete เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0071 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 400.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ การเกษตรของประชาชน

บานศาลา - บานตลาด ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 2,483.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิ รวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ และปลอดภยั ดําเนินการ กม.0+865 - กม. 1+265 สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.6691311111111 E=102.0360744444444

 N=15.6710855555555 E=102.0554711111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/8



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิม -  - 3,431,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

Asphaltic Concrete เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0078 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 1,430.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ การเกษตรของประชาชน

บานนาสีดา - บานนาคานหัก ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 8,725.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิ รวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ และปลอดภยั ดําเนินการ กม.5+680 - กม.7+110 สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 11,440.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0521222222222 E=101.8605511111111

 N=16.0455055555555 E=101.8702300000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/9



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิม -  - 3,141,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

Asphaltic Concrete หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1 - 0061 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 1,285.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง การเกษตรของประชาชน

บานหนองบัวแดง - บานโหลน ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 42,695.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบัวแดง และปลอดภัย ดําเนินการ กม.21+150 - กม.22+435 สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,285.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 10,280.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=16.1615366666666 E=101.6313944444444

 N=16.1649622222222 E=101.6202344444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิม -  - 6,169,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

Asphaltic Concrete หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0064 ไดใชถนนในการสัญจร ยาว 2,500.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง การเกษตรของประชาชน

บานโนนเหมา-บานหนองหอยปง ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 23,350.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิและปลอดภัย ดําเนินการ กม.20+850 - กม.23+350 สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 20,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=16.0441044444444 E=101.5123888888888

 N=16.0242811111111 E=101.5209000000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม -  - 3,580,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

สายทาง บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5 บานกอก และตําบลหนองบัวโคก ถนน ลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,165.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ตําบลบานกอก - บานหนองพง อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ ตําบลบานกอก และตําบล การเกษตรของประชาชน

หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวโคก  ไดใชถนนในการสญัจร ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,165.00 เมตร หนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา จังหวัดชัยภมูิ รวมไปถึงผูที่ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

และปลอดภัย 5,825.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร สญัจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล  พิกัด ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

บานกอก และตําบลหนองบัวโคก N=15.4949022222222 E=101.8718222222222 ทางการเกษตร

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  N=15.4854833333333 E=101.8722311111111 และการสัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั
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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 วัตถปุระสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 13,922,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 8,021 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0107 ไดใชถนนในการสัญจร ถนนลาดยางชํารุดเสียหาย กวาง 6.00 - 8.00 เมตร อําเภอเทพสถิต การเกษตรของประชาชน

บานวังอายโพธิ–์บานวังใหมพัฒนาไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 5,350.00 เมตร จังหวัดชัยภมูิ รวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ดําเนินการ สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กม.0+250 – 5+600 ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ไดใชถนนในการขนสง ยาว 5,350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู หรือพ้ืนที่รวมไมนอยกวา 32,100.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั พิกัด

จุดเริ่มตน (กม.0+250) N=15.5565944444444 E=101.4431377777777  

จุดสิ้นสุด (กม.5+600) N=15.5446777777777 E=101.4837344444444

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

14 ปรับปรุงถนน คสล. 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 694,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลบานตาล ชวงที่ 1 ถนน คสล.ชํารุด กวาง 5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานกุดแคน หมูที่ 7 อําเภอบําเหน็จณรงค ยาว 276.00 เมตร ตําบลบานตาล การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานตาล อําเภอ และตําบลตะโกทอง ชวงที่ 2 ถนน คสล.ชํารุด กวาง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร อําเภอบําเหน็จณรงค มีความสะดวก รวดเร็ว 

บําเหน็จณรงค - บานเขื่อนล่ัน อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ชวงที่ 3  ถนน คสล.ชํารุด กวาง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร และตําบลตะโกทอง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

หมูที่ 1 ตําบลตะโกทอง ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ชวงที่ 1 ผิวจราจร Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

และปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 276.00 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ชวงที่ 2 ผิวจราจร Asphaltic Concrete ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลบานตาล ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร และการสัญจรไป-มา

อําเภอบําเหน็จณรงค ชวงที่ 3 ผิวจราจร Asphaltic  Concrete 

และตําบลตะโกทอง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร 

อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ชวงที่  1 ,ชวงที่ 2 และชวงที่ 3 หนา 0.03 เมตร 

ไดใชถนนในการขนสง หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 3,152.00 ตารางเมตร
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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 วัตถปุระสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด ชวงที่ 1

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั จุดเริ่มตน N=15.5321111111111 E=101.723330000000 

จุดสิ้นสุด N=15.5324166666666 E=101.726388888888

พิกัด ชวงที่ 2

จุดเริ่มตน N=15.5356299999999 E=101.725572222222  

จุดสิ้นสุด N=15.5267177777777 E=101.724519999999

พิกัด ชวงที่ 3

จุดเริ่มตน N=15.5367177777777 E=101.724519999999  

จุดสิ้นสุด N=15.5383611111111 E=101.723678888888

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 774,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอบําเหน็จณรงค ระยะทางตลอดสาย 5,000.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1- 0089 จังหวัดชัยภูมิ ชวงที่ 1 ถนนลาดยางชํารุด กม.1+140 – 1+389 อําเภอบําเหน็จณรงค การเกษตรของประชาชน

แยกทางหลวงหมายเลข 205 - ไดใชถนนในการสัญจร กวาง 8.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองอีหลอ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ชวงที่ 2 ถนนลาดยางชํารุด กม.1+389 – 1+768 รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

อําเภอบําเหน็จณรงค และปลอดภัย กวาง 5.00 เมตร ยาว 379.00 เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ดําเนินการ ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอบําเหน็จณรงค ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรปู Asphaltic และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ Concrete 1+140 – 1+389 ผิวจราจร 

ไดใชถนนในการขนสง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรปู Asphaltic Concrete

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั 1+389 – 1+768 ผิวจราจร ขนาดกวาง 

5.00 เมตร ยาว 379.00 เมตร ชวงที่ 1 และ ชวงที่ 2

หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา  

5-9/16



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

3,389.00 ตารางเมตร

พิกัด ชวงที่ 1

จุดเริ่มตน N=15.4777011111111 E=101.7374533333333  

จุดสิ้นสุด N=15.4799522222222 E=101.7372155555555

พิกัด ชวงที่ 2

จุดเริ่มตน N=15.4799522222222 E=101.7372155555555  

จุดสิ้นสุด N=15.4827877777777 E=101.7366244444444

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/17



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

16 ปรับปรุงถนน คสล. 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 614,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลโคกเพชรพัฒนา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรชํารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานคันฉูเกา หมูที่ 5 และตําบลเกาะมะนาว กวาง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร ตําบลโคกเพชรพัฒนา การเกษตรของประชาชน

ตําบลโคกเพชรพัฒนา - อําเภอบําเหน็จณรงค ดําเนินการ และตําบลเกาะมะนาว มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานเกาะมะนาว หมูที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรปู อําเภอบําเหน็จณรงค และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

ตําบลเกาะมะนาว ไดใชถนนในการสัญจร Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาดกวาง 5.00 จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอบําเหน็จณรงค ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภยั หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,700.00 ตารางเมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล พิกัด ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

โคกเพชรพัฒนาและตําบลเกาะ จุดเริ่มตน N=15.4779800000000 E=101.573968888888  และการสัญจรไป-มา

มะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จุดสิ้นสุด N=15.4803800000000 E=101.577797888888 

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการ ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

สูทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/18



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 2,227,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete ตําบลโนนกอก ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทางบานเมืองกลาง หมูที่ 1 และตําบลหนองขา ยาว 1,000.00 เมตร ตําบลโนนกอก การเกษตรของประชาชน

ตําบลโนนกอก - บานหนองขา อําเภอเกษตรสมบูรณ ดําเนินการ และตําบลหนองขา มีความสะดวก รวดเร็ว 

หมูที่ 1 ตําบลหนองขา จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ และปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อําเภอเกษตรสมบูรณ ไดใชถนนในการสัญจร กม.0+000 – กม.1+000  จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรขนาดกวาง 6.00 เมตร  รวมไปถึงผูที่สัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

และปลอดภัย ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 6,000.00 ตารางเมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

โนนกอกและตําบลหนองขา พิกัด และการสัญจรไป-มา

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัด จุดเริ่มตน (กม.0+000) N=16.1685944444444 E=101.920634444444  

ชัยภมูิ ไดใชถนนในการขนสง จุดสิ้นสุด (กม.1+000) N=16.1712244444444 E=101.912210000000

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/19



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 8,911,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ ระยะทางตลอดสาย 3,300.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0116 จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 8.00เมตร ยาว 3,135.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ การเกษตรของประชาชน

บานวังมวง – บานหญานาง ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภยั กม.0+165 – กม.3+300 ผิวจราจร ขนาดกวาง ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ 6.00 เมตร ยาว 3,135.00 เมตร ไหลทางกวาง ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอเกษตรสมบูรณ ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 25,080.00 ตารางเมตร

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู จุดเริ่มตน (กม.0+165) N=16.4239299999999 E=101.9092966666666 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั จุดสิ้นสุด (กม.3+300) N=16.4124866666666 E=101.9357477777777

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/20



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

19 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม -  - 3,081,000 -  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete อําเภอเกษตรสมบูรณ ระยะทางตลอดสาย 2,000.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0115 จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ การเกษตรของประชาชน

บานหญานาง - บานวังมวง ไดใชถนนในการสญัจร ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเกษตรสมบูรณ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนที่ และปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภยั กม.0+000 – กม.1+090 ผิวจราจร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอเกษตรสมบูรณ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจรไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 8,720.00 ตารางเมตร

ไดใชถนนในการขนสง พิกัด

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู จุดเริ่มตน (กม.0+000) N=16.3982055555555 E=101.9687511111111 

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั จุดสิ้นสุด (กม.1+090) N=16.4026588888888 E=101.9596122222222

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/21



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

20 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ 1. เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ลักษณะสายทางเดิม -  - 563,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองชาง

จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต โพนทอง และตําบลบานเลา กม. 0+235 - 0+535 ชนิดถนน ลาดยาง ในเขตพ้ืนที่ตําบลโพนทอง 2. การคมนาคมขนสงทาง

สายทาง บานใหมพัฒนา หมูที่ 1 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กวาง 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร และตําบลบานเลา การเกษตรของประชาชน

ตําบลโพนทอง - บานเลา หมูที่ 2  ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ ชวงที่ 1 กม.0+235 - 0+500 อําเภอเมืองชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ตําบลบานเลา อําเภอเมืองชัยภมูิ ไป - มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภยั หนา 0.04 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา ที่สญัจรพ้ืนที่ใกลเคียงได 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล 1,590.00 ตารางเมตร ใชถนนเพ่ือการขนสงผลผลิต ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

โพนทอง และตําบลบานเลา ดําเนินการ ชวงที่ 2 กม.0+500 - 0+535 ทางการเกษตร และการ

 อําเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กวาง 4.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร สัญจรไป-มา

ไดใชถนนในการขนสง หนา 0.04 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู 157.50 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา

1,747.50 ตารางเมตร

5-9/22



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

 พิกัด

ชวงที่ 1

N=15.8284177777777 E=102.0691866666666

N=15.8292277777777 E=102.0673377777777

ชวงที่ 2

N=15.8291255555555 E=102.0685744444444

N=15.8291366666666 E=102.0682300000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/23



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1.เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ ลักษณะสายทางเดิมถนนลาดยางชํารุด 4,388,000    รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวปู Asphaltic Concrete บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ เสยีหาย กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,936.00 เมตร เขตพ้ืนที่อําเภอบําเหน็จณรงค เพ่ิมขึ้น

สายทาง ชย.ถ. 1-0109 ไดใชถนนในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง  ผิวปู Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร 2. การคมนาคมขนสงทาง

 บานหนองยายบุตร ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กม. 0+615 ถึง กม. 2+551 พ้ืนที่ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ การเกษตรของประชาชน

 - บานหนองดง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอ ผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,936.00 เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบําเหน็จณรงค บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  และการสัญจรไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง  หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 15,488.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู  พิกัด ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภยั N=15.4351011111111 E=101.7915933333333

N=15.4208600000000 E=101.7892899999999

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ 

5-9/24



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

22 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 10,309,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลหนองสังข, ตําบล ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร เขตพื้นท่ีตําบลหนองสังข, เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง บานกองสี หนองคู อําเภอบานแทน ดําเนินการ ตําบลหนองคู อําเภอบานแทน 2. การคมนาคมขนสงทาง

หมูที่ 14 ตําบลหนองสังข จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต  จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูท่ี การเกษตรของประชาชน

อําเภอแกงครอ - การสัญจรไป – มาไดสะดวก ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองดินดํา หมูที่ 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 2,400.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหนองคู 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 14,400.00 ตารางเมตร การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอบานแทน ตําบลหนองสังข,ตําบลหนองคู พิกัด เกษตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ N=16.267138 E=102.381266

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=16.259666 E=102.405269

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

5-9/25

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

23 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนใน ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 17,901,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท พื้นท่ีตําบลหนองบัวใหญ, ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพื้นท่ีตําบลหนองบัวใหญ, เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง ตาํบลบานกอก อําเภอจัตุรัส ยาว 4,100.00 เมตร ตาํบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองบัวใหญ หมูที่ 1 จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน ดาํเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

 ตําบลหนองบัวใหญ - การสัญจรไป–มาไดสะดวก กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานโนนสะอาด หมูท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 4,100.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลหนองบัวใหญ,ตําบล พื้นที่ท้ังหมดไมนอยกวา 24,600.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

บานกอก อําเภอจัตุรัส พิกัด ไป-มา

จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนในการ N=15.569373 E=101.863696

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=15.534972 E=101.869797

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/26



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

24 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 10,217,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอหนองบัวระเหว ถนนถนน คสล., ลาดยาง, ลูกรัง เขตพื้นท่ีอําเภอหนองบัวระเหว เพ่ิมข้ึน

คอนกรีต  สายทาง จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน กวาง  5.00-8.00เมตร ยาว 9,985.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูท่ี 2. การคมนาคมขนสงทาง

ชย.ถ. 1-0129 การสัญจรไป  – มาได ดําเนินการ สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร การเกษตรของประชาชน

บานโนนเปลือย - สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต  พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานวังตะเฆ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ชวงท่ี 1 กม 1+360 - กม.1+850 การขนสงผลผลิตทาง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร การเกษตร  และการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนในการ ยาว 490.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 2,940.00 ตารางเมตร  

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ชวงที่ 2 กม. 2+440 - กม.4+320  

ปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร

ยาว 1,880.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 

พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 11,280.00 ตารางเมตร  

หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 14,220.00 ตารางเมตร

5-9/27



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.791232 E=101.809340

         N=15.792219 E= 101.8050528

ชวงที่ 2 N=15.792741 E=101.800832

          N=15.805685 E=101.808960

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/28



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

25 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 20,626,000     - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส, ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลสมปอย อําเภอ เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง ตาํบลโสกปลาดุก อําเภอ ยาว 4,800.00 เมตร จัตุรัส,ตําบลโสกปลาดุก 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองมวง หมูท่ี 4 หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ อําเภอหนองบัวระเหว การเกษตรของประชาชน

ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส ไดใชถนนในการสัญจรไป–มา กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

 - บานโสกปลาดุก หมูท่ี 2 ไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร รวมไปถึงผูที่สัญจร พื้นท่ีใกล และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลโสกปลาดุก และปลอดภัย ยาว 4,800.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  เคียงไดใชถนนเพ่ือการขนสง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 28,800.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร  ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลสมปอย อําเภอจัตุรัส, พิกัด และการสัญจรไป-มา

ตําบลโสกปลาดุก อําเภอ N=15.697259 E=101.811230

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ N=15.692486 E=101.769523

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสูทอง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

59/29



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

26 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 5,899,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 - 8.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง ชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร ยาว 1,350.00เมตร อําเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนสงทาง

อบจ. 3037 ไป–มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานลาดวังมวง - บานกุด และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 

ชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด ยาว 1,350.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ชัยภูมิไดใชถนนในการขนสง พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 8,100.00 ตารางเมตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=16.049637 E=101.800741

ปลอดภัย N=16.039286 E=101.801484

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/30



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

27 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 14,878,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอคอนสวรรค จังหวัด ถนนลูกรัง  กวาง  7.00 - 8.00 ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง ชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร เมตร ยาว 3,500.00 เมตร อําเภอคอนสวรรค 2. การคมนาคมขนสงทาง

ชย.ถ. 1-0086 ไป–มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

แยกทางหลวงหมายเลข และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รวมไปถึงผูท่ีสัญจรพื้นที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

2054 - บานหนองหญาขาว 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.4+858-กม.8+700 ผิวจราจร  ใกลเคียงไดใชถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อําเภอคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัด ขนาด กวาง  6.00  เมตร ยาว 3,500.00 เมตร  ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิไดใชถนนในการขนสง หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ท้ังหมดไมนอยกวา 21,000.00 ตารางเมตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=15.998063 E=102.272363

ปลอดภัย N=16.014885 E=102.300711

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/31



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

28 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 18,719,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอแกงครอ  จังหวัด ถนนลูกรัง  กวาง  8.00 - 10.00  ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง ชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร เมตร ยาว 3,500.00 เมตร อําเภอแกงครอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ชย.ถ. 1-0030 ไป–มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานโนนทองหลาง - และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานโคกลาม อําเภอแกงครอ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอแกงครอ  จังหวัด ยาว 3,350.00 เมตร  ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ชัยภูมิไดใชถนนในการขนสง ไหลทางกวาง ขางละ 1.00  เมตร หนา 0.05 เมตร   และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 26,800.00 ตารางเมตร

ทองตลาด ไดรวดเร็ว พิกัด

ปลอดภัย N=16.085960 E=102.183934

N=16.074325 E=102.157326

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/32



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

29 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 8,799,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอเมือง จังหวัด ถนนลูกรัง  กวาง  6.50 - 7.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพิ่มขึ้น

คอนกรีตสายทาง ชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร ยาว 2,000.00 เมตร อําเภอเมือง 2. การคมนาคมขนสงทาง

ชย.ถ. 1-0073 ไป–มาไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

บานซับมวง - วัดภูแฝด และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รวมไปถึงผูที่สัญจรพ้ืนท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด ยาว 2,000.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ชัยภูมิไดใชถนนในการขนสง พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู พิกัด

ทองตลาด ไดรวดเร็ว N=15.884712 E=102.150140 

ปลอดภัย N=15.898319 E=102.158500

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/33



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

30 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 3,648,000  - 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลโคกสูง,ตําบลหวยตอน ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เพิ่มข้ึน

คอนกรีตสายทาง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ยาว 825.00 เมตร 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานยางบา หมูที่ 3 ชัยภูมิไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ การเกษตรของประชาชน

ตําบลโคกสูง - บานโปง ไป–มาไดสะดวก รวดเร็ว กอสรางถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลทคอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว 

คลองเหนือ หมูท่ี 3 และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลหวยตอน อําเภอ 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 825.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตําบลโคกสูง,ตําบลหวยตอน พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 4,950.00 ตารางเมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด พิกัด

ชัยภูมิไดใชถนนในการขนสง N=15.858397 E=101.957172

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู N=15.865004 E=101.959421

ทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

รอยละ 80 ของประชาชนใน

เขตพ้ืนที0่รวมไปถึงผูท่ีสัญจร

 รวมไปถึงผูท่ีสัญจร พ้ืนท่ี

ใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

 และการสัญจรไป-มา

5-9/34



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

31 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 5,562,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลโคกสะอาด,ตําบล ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลโคกสะอาด, เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว ยาว 1,300.00 เมตร ตาํบลหนองคอนไทย 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองลุมพุก หมูที่ 2 จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน ดาํเนินการ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลโคกสะอาด - การสัญจรไป – มา ไดสะดวก กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รวมไปถึงผูที่สัญจร รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองเบน หมูท่ี 5  รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ผูที่สัญจร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลหนองคอนไทย 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 1,300.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ถนนเพื่อการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตําบลโคกสะอาด,ตําบล พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 7,800.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

หนองคอนไทย อําเภอภูเขียว พิกัด ไป-มา

จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน N=16.467319 E=102.155654

การขนสงผลผลิตทางการ N=16.459985 E=102.165888

เกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

32 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 11,322,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลเกาะมะนาว,ตําบล ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลเกาะมะนาว, เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง บานชวน อําเภอ ยาว 2,500.00 เมตร ตาํบลบานชวน อําเภอ 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานปารวก หมูท่ี 2 บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลเกาะมะนาว - ไดใชถนนในการสัญจร กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รวมไปถึงผูที่สัญจร รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานเสลา หมูท่ี 6 ไป-มาไดสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ผูที่สัญจร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลบานชวน และปลอดภัย ยาว 2,500.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร ถนนเพ่ือการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 15,000.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลเกาะมะนาว,ตําบล พิกัด ไป-มา

บานชวน อําเภอ N=15.479744  E=101.621247

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ N=15.463284  E=101.633460

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสูทอง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

33 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 11,947,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลกวางโจน,ตําบลธาตุทอง ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลกวางโจน,ตําบล เพิ่มขึ้น

คอนกรีตสายทาง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 2,840.00 เมตร ธาตุทอง อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองกุงเกา หมูที่ 14 ไดใชถนนในการสัญจรไป–มา ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูท่ี การเกษตรของประชาชน

ตําบลกวางโจน - ไดสะดวก รวดเร็ว กอสรางถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลทคอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผูที่สัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองบัวคํา หมูท่ี 8 และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ตําบลธาตุทอง 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 2,840.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตําบลกวางโจน,ตําบลธาตุทอง พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 17,040.00 ตารางเมตร เกษตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=16.265075 E=102.195717

ทางการเกษตรออกสูทอง N=16.243604  E=102.193327

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/37



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

34 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 13,916,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลโอโล,ตําบลบานเพชร ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลโอโล,ตําบล เพ่ิมขึ้น

คอนกรีตสายทาง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 3,380.00 เมตร บานเพชร อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองแวง หมูท่ี 8 ไดใชถนนในการสัญจร ดําเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

ตําบลโอโล - บานหนอง ไป – มาไดสะดวก รวดเร็ว กอสรางถนนลาดยางผวิทางพาราแอสฟลทคอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

งูเหลือม หมูท่ี 6 ตําบล และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มข้ึน

บานเพชร อําเภอภูเขียว 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 3,380.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลโอโล,ตําบลบานเพชร พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 20,280.00 ตารางเมตร เกษตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต N=16.330277 E=102.201395

ทางการเกษตรออกสูทอง N=16.349554 E=102.217696

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/38



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

35 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 13,501,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลบานเพชร,ตําบล ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพ้ืนที่ตําบลบานเพชร, เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง บานดอน อําเภอภูเขียว ยาว 3,250.00 เมตร ตาํบลบานดอน อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานหนองขาม หมูท่ี 4 จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน ดาํเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานเพชร - การสัญจรไป – มาไดสะดวก กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองขา หมูที่ 3 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มข้ึน

 ตําบลบานดอน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 3,250.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานเพชร,ตําบล พ้ืนท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 19,500.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

บานดอน อําเภอภูเขียว พิกัด ไป-มา

จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนในการ N=16.359271 E=102.254155

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร N=16.339250 E=102.273288

ออกสูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว

5-9/39



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

36 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 22,646,000     - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ถนน คสล.และ ถนนลูกรัง  ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง ไดใชถนนในการสัญจรไป–มา กวาง  6.00 เมตร ยาว 10,100.00 เมตร อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ชย.ถ. 1-0128 ไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

บานหวาเฒา-บานหวยน้ําคํา และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอบานเขวา 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ยาว 5,400.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พ้ืนท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 32,400.00 ตารางเมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทอง พิกัด

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.936562 E=101.770537 

N=15.934225 E=101.728983

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/40



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

37 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 20,030,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลเกาะมะนาว,ตําบล ถนนลูกรัง กวาง  6.00 เมตร ในเขตพื้นท่ีตําบลเกาะมะนาว, เพ่ิมข้ึน

คอนกรีต  สายทาง โคกเพชรพัฒนา อําเภอ ยาว 4,400.00 เมตร ตาํบลโคกเพชรพัฒนา 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานเกาะไทรงาม หมูที่ 8 บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ อําเภอบําเหน็จณรงค การเกษตรของประชาชน

ตําบลเกาะมะนาว - ไดใชถนนในการสัญจรไป–มา กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต  จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหนองตะคลอง หมูท่ี 7 ไดสะดวก รวดเร็ว ชวงที่ 1 ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

 ตําบลโคกเพชรพัฒนา และปลอดภัย ยาว 2,400.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอบําเหน็จณรงค 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 14,400.00 ตารางเมตร  การขนสงผลผลิตทางการ ดํารงชีวิตประจําวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลเกาะมะนาว,ตําบล ชวงที่ 2  ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร เกษตร  และการสัญจรไป-มา

โคกเพชรพัฒนา อําเภอ ยาว 2,000.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 12,000.00 ตารางเมตร  

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หรือพ้ืนที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 26,400.00 ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสูทอง

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/41



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

พิกัด

ชวงที่ 1 N=15.488408 E=101.595685

          N=15.500700 E=101.586762

ชวงที่ 2 N=15.500811 E=101.586757

          N=15.496778 E=101.595993

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/42



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

38 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 18,076,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง  กวาง  8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพิ่มข้ึน

คอนกรีตสายทาง ไดใชถนนในการสัญจรไป-มา ยาว 3,370.00 เมตร อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ชย.ถ. 1-0135 ไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูท่ีสัญจร การเกษตรของประชาชน

บานหนองขาม - และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานโนนดินจี่ อําเภอภูเขียว 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาด กวาง  6.00  เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยาว 3,370.00 เมตร  ไหลทางกวางขางละ 1.00  เมตร  และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ท้ังหมดไมนอยกวา 26,960.00 ตารางเมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

ทางการเกษตรออกสูทอง พิกัด

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=16.364525 E=102.204431

N=16.370436 E=102.235606

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

5-9/43



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

39 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 13,363,000  - รอยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลหนองโดน,ตําบล ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองโดน, เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส ยาว 3,000.00 เมตร ตาํบลกุดนํ้าใส อ.จัตุรัส 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานยางเครือ หมูท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิไดใชถนนใน ดาํเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

ตําบลหนองโดน - การสัญจรไป–มาไดสะดวก กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานรวมมิตร หมูท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพื่อ และปลอดภัยเพิ่มข้ึน

ตําบลกุดนํ้าใส อ.จัตุรัส 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 3,000.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ตําบลหนองโดน,ตําบล พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 18,000.00 ตารางเมตร เกษตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส จังหวัด พิกัด

ชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสง N=15.545830 E=101.793666

ผลผลิตทางการเกษตรออก N=15.562344 E=101.773024

สูทองตลาด ไดรวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

40 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 10,538,000  - รอยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ถนน คสล.และ ถนนลูกรัง  ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพิ่มข้ึน

คอนกรีตสายทาง ไดใชถนนในการสัญจรไป–มา กวาง  6.00-7.00เมตร ยาว 8,021.00 เมตร อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนสงทาง

ชย.ถ.1-0107 ไดสะดวก รวดเร็ว ดําเนินการ รวมไปถึงผูที่สัญจร การเกษตรของประชาชน

บานวังอายโพธิ์ - และปลอดภัย กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต พื้นท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานวังใหมพัฒนา 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ขนสงผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อําเภอเทพสถิต อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ยาว 2,500.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร   และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 15,000.00 ตารางเมตร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสูทอง พิกัด

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย N=15.54478 E=101.483707

N=15.565056 E=101.49300

ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

41 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 5,894,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร เขตพื้นท่ีตําบลบานเพชร เพิ่มขึ้น

คอนกรีตสายทาง  - ตําบลสามสวน อําเภอ ยาว 1,360.00 เมตร อําเภอภูเขียว - ตําบลสามสวน 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานโปรงโพธิ์ หมูท่ี 5 บานแทน จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานเพชร ไดใชถนนในการสัญจรไป–มา กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รวมไปถึงผูที่สัญจร รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 

อําเภอภูเขียว - ไดสะดวก รวดเร็ว ผวิจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร ผูที่สัญจร พื้นท่ีใกลเคียงไดใช และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

บานโคกสะอาด หมูที่ 8 และปลอดภัย ยาว 1,360.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ถนนเพื่อการขนสงผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ตําบลสามสวน 2. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี พื้นท่ีทั้งหมดไมนอยกวา 8,160.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีขึ้น

อําเภอบานแทน ตําบลบานเพชรอําเภอภูเขียว พิกัด ไป-มา

จังหวัดชัยภูมิ  - ตําบลสามสวน อําเภอ N=16.372209 E=102.25809

บานแทน จังหวัดชัยภูมิ N=16.380784 E=102.25694

ไดใชถนนในการขนสงผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสูทอง และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

ตลาด ไดรวดเร็ว ปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

42 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 12,606,000  - รอยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองชาง

ผิวทางพาราแอสฟลท ตําบลบานแกง,ตําบลโคกสะอาด ถนนลูกรัง  กวาง  6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร เขตพื้นท่ีตําบลบานแกง,ตําบล เพิ่มข้ึน

คอนกรีตสายทาง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ โคกสะอาด อําเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนสงทาง

บานศิลาทอง หมูท่ี 16 ไดใชถนนในการสัญจรไป–มา กอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผูที่ การเกษตรของประชาชน

ตําบลบานแกง - ไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กวาง  6.00  เมตร สัญจร รวมไปถึงผูท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

บานหัวคูสระ หมูท่ี 11 2. เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่ ยาว 3,000.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  พ้ืนท่ีใกลเคียงไดใชถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตําบลโคกสะอาด ตําบลบานแกง,ตําบล พ้ืนที่ท้ังหมดไมนอยกวา 18,000.00 ตารางเมตร การขนสงผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โคกสะอาด อําเภอภูเขียว พิกัด เกษตร  และการสัญจรไป-มา ดํารงชีวิตประจําวันที่ดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ไดใชถนนใน N=16.409620 E=102.056644

การขนสงผลผลิตทางการ N=16.435496 E=102.045672

เกษตรออกสูทองตลาด ตามแบบมาตรฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ไดรวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีไดกําหนดไว

รวม 42 โครงการ - -  -  - 71,833,000       270,397,000     - - - -

รวมทั้งส้ิน 342,230,000

5-9/47



 

 

 

 

 



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตโดยสาร (ตู) ขนาดไมต่ํากวา - - 1,549,000   1,549,000    - กองสงเสริม

และขนสง 12 ที่น่ัง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา คุณภาพชีวิต

2400 ซีซี จํานวน 2 คัน ๆ ละ 1,549,000 บาท 

เปนเงิน 3,098,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องยนตดีเซล

2. ระบบเกียรอัตโนมัติ

3. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืนไมอัดทับดวย

ยางแผนเรียบและกรุผนังโดยรอบแยกที่นั่ง

4. เปนรถโดยสารหลังคาสูง

พรอมกรุหลังคาพรอมตกแตง VIP 

5. มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได

หลายระดับ และที่นั่งหุมดวยเบาะหนัง

6. ติดต้ังผามาน 

7. ติดต้ังเครื่องเลน 2 DIN

ระบบแอนดรอยด ไมนอยกวา 10 นิ้ว

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

จอเพดานขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว

พรอมชุดเครื่องเสียง HI END ชุดใหญ

ประกอบดวย

PRE PERFORMANCE KAROKE

POWER AMP 2 CH

POWER AMP 4 CH

ลําโพง 6.5 นิ้ว แยก 3 คู

ซัฟวูฟเฟอร AR 10 นิ้ว  1 คู

ตูซบัอะคิลิก โชวไฟ

หูขางทวสิเตอร หมอแปลงไฟ 220 โวลล

ชุดตอพวง DHMI

8. ลอแม็ค

9. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม

10. มีศนูยบริการมาตรฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ

11.ติดตราสัญลักษณ อบจ.ชัยภูมิ

2



   แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน - - 55,900       55,900        - กองสงเสริม

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน คุณภาพชีวิต

ขนาด 48,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 55,900 บาท

เปนเงิน 111,800 บาท

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

3 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - - 22,000       22,000        - กองสงเสริม

สําหรับงานประมวลผล คุณภาพชีวิต

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ   22,000 บาท

เปนเงินจํานวน 44,000 บาท

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

3



แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562   

 (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ชนิด 6 ลอ - - 6,000,000     3,000,000  - กองชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา

 จํานวน 3 คันๆ ละ 3,000,000 บาท รวมเปนเงิน 9,000,000 บาท

โดยมีคณุลักษณะ ดังน้ี

1. รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ 

เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาสูงสุด ไมนอยกวา 150 แรงมา

ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอมไฟฟา

สามารถยกไดสูงจากพื้นดินไมนอย กวา 12 เมตร

2. ติดต้ังระบบปรับสมดุลชวยค้ํายันดวยระบบไฮดรอลิค

กระบอกไฮดรอลิคแขนบูม และระบบปรับสมดุลจะตอง

มีคณุภาพสูง

3. มีชุดกระเชาซอมไฟฟาและกระบอกไฮดรอลิค

4. ระบบบังคับเล้ียว เปนพวงมาลัยขับทางขวาระบบชวย

ผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงมีความจุ

ไมนอยกวา 100 ลิตร ฝาปดถังมีกุญแจ

6. ระบบกันสั่นสะเทือน ตามมาตรฐานของผูผลิต

7. ระบบหามลอตามมาตรฐานของผูผลิต

8. สมรรถนะรถสามารถรับนํ้าหนักตัวรถ สวนประกอบ

4

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



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 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ กองชาง

(CROSS VEHICLE WEIGHT) ไมนอยกวา 3,400 กิโลกรัม

9. ระบบไฟฟา ตองมีระบบไฟฟาดังนี้

   ก. ใชระบบไฟฟา 24 โวลท

   ข. มีอัลทเนเตอร ชนิด 24 โวลท ขนาดไมนอยกวา

356 แอมแปร

   ค. มีมอเตอรสตารทชนิด 24 โวลท

   ง. มีแบตเตอรี่ ชนิด 12 โวลท ไมนอยกวา 2 ลูก

   จ. มีสัญญาณไฟถูกตองครบถวนตามกฎจราจร

10. กระบะบรรทุก ฟนกระบะบรรทุกสรางดวยเหล็ก

ชุบซิงคตามมาตรฐานผูผลิต ซึ่งเหล็กชุบซิงคตองผาน

การทดสอบความทนการกัดกรอนไมเกิดสนิมแดง

ไมนอยกวา 1,300 

11. ชุดกระเชาซอมไฟฟา 

     11.1 สรางดวยเหล็กทนแรงดึงดูด

     11.2 แขนบูมเปนแบบพับได ระหวางหัวเกงกับ

ทายกระบะ สามารถยกกระเชาไดสูงไมนอย 12 เมตร

     11.3 แชนบูมสามารถหมุนไดในแนวราบและแนวดิ่ง

ดวยระบไฮดรอลิค

5



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 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

     11.4 ฐานบูมสามารถหมุนไดรอบตัว 360 องศา กองชาง

อยางตอเน่ือง (COTIUS ROTATION)

     11.5 มีท่ีควบคุมการทํางานของแขนบูมอยูที่ฐาน

บูมและบนกระเชา

     11.6 กระเชาสามารถรับน้ําหนักไดไมเกิน 200

กิโลกรัม

    11.7 ตัวกระเชาสามารถบรรจุพนักงานได 2 คน

    11.8 มีระบบปรับใหกระเชาอยูในแนวดิ่งขณะ

ทํางาน

    11.9 มีขาปรับสมดุล 2 คู คูแรกติดตั้งอยูที่หลังเกง

คูท่ีสองติดตั้งอยูท่ีกระบะ สามารถยกขึ้น - ลง ดวยระบบ

ไฮดรอลิก

    11.10 กระบอกไฮดรอลิกชุดแขนบูมและชุดระบบ

ปรับสมดุล เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิคสําหรับอุตสหกรรมท่ัวไป

    11.11 อุปกรณนิรภัย สําหรับล็อกอุปกรณตางๆ 

ที่ใชระบบไฮดรอลิคใหอยูในตําแหนงท่ีในกรณีสาย

ไฮดรอลิกรั่วหรือขาด หรือในกรีณท่ีเกิดการขัดของ

เสียหายกับระบบไฮดรอลิก

6



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 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

12. ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน กองชาง
    12.1 ดานบนหัวเกงติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน
แบบชนิดแผงสั้น มีขนาดความกวางไมนอยกวา
 21 เซนติเมตร ความยาวไมนอยกวา 42 เซนติเมตร 
และความสูงไมนอยกวา 14 เซนติเมตร ใชหลอด
 LED ชนิดประหยัดพลังงาน
     12.2 ติดต้ังไฟสองสวางเปนหลอดแบบฮาโลเจน
ฝาครอบและโครงสรางหลัก ทนตอความรอน แรงกระ
แทกน้ําและทนแสง UV สามารถหมุนรอบตัวไดไม
นอยกวา 360 องศาและทิศทางกมเงยรวมกันไมนอย
กวา 130 องศา
13. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
     13.1 เครื่องมือซอมบํารุงประจํารถ จํานวน 1 ชุด
บรรจุในกลองโลหะ 
     13.2 เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ จํานวน
1 ชุด
    13.3 เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟา
จํานวน 1 ชุด
    13.4 ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับหาไฟฟาชนิด
กระแสสลับที่มีความถึ่ต้ังแต 20 - 100 เฮิรทซ

7



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 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

    13.5 สามารถปรับตั้งคาความแรงของสัญญาณ

ตามปริมาณแรงดันไฟฟา ที่ตองการตรวจวัดไดไม

นอยกวา 3 ระดับ

     13.6 สามารถเปดทํางานตอเนื่องไดไมนอยกวา

240 ชั่วโมง และมีระบบเตือนแบตเตอรี่ใกลหมด

และสามารถกันน้ํากระเซน็สาดและกันฝน

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต  ราคาเครื่องละ 5,500 บาท - - 16,500         - - กองชาง

จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 16,500 บาท 

โดยมีคณุลักษณะดังนี้

1. เปนเครื่องเลื่อยยนตเบนซนิ

2. เปนเครื่องยนต ชนิด 2 จังหวะ

3. บารโซมีความยาว 11.5 นิ้ว

4. ความเร็วรอบเครื่องยนต 3,700 รอบตอนาที

5. กําลังเครื่องยนต 0.6 แรงมา

8



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 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

6 งานบริหารงานทั่วไปคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 KVA - - 60,000         - - กองการเจาหนาที่

จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท 

เปนเงิน 60,000 บาท 

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

7 งานรักษาความ คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยแบบเคลื่อนที่ - - 50,000,000     50,000,000   50,000,000   กองชาง

สงบภายใน จํานวน 300 ชุด รายละเอียด ดังน้ี

1. เครื่องสบูน้ําพลังงานแสงอาทิตยแบบเคล่ือนที่

สําหรับสูบน้ําใตดิน จํานวน 150 ชุดๆละ 500,000 บาท ประกอบดวย

1.1 แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Poly Crystalline  Silicon 

ขนาด 310 วัตต

1.2 ชุดอินเวอรเตอรสําหรับเครื่องสูบน้ํา ขนาด 2,200 วัตต 

220 โวลต  

1.3 ลอเลื่อนเหล็กพนสีรองพ้ืนกันสนิม 

1.4 เครื่องสบูน้ําแบบใตดิน ชนิด Submersible  ขนาด 2 แรงมา

1.5 อุปกรณเชื่อมตอระบบตางๆ เชน สายไฟ ทอพีวีซี

1.6 ทอกระจายนํ้า พีวีซแีข็งปลายบาน  ขนาด 2 นิ้ว

ชั้นคุณภาพ 8.5 พรอมขอตอ ระยะทาง 100 เมตร/ชุด

1.7 ราคารวมคาขนสงและคาติดต้ัง
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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 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

2. เครื่องสบูน้ําพลังงานแสงอาทิตย แบบเคลื่อนที่ กองชาง

สําหรับสูบน้ําผิวดิน จํานวน 150 ชุดๆละ 500,000 บาท ประกอบดวย

2.1 แผงเซลลแสงอาทิตย ชนิด Poly Crystalline  Silicon 

ขนาด 310 วัตต

2.2 ชุดอินเวอรเตอรสําหรับเครื่องสูบน้ํา ขนาด 2,200 วัตต 

220 โวลต

2.3 ลอเลื่อนเหล็กพนสีรองพ้ืนกันสนิม

2.4 เครื่องสบูน้ําแบบผิวดิน ชนิด ทอพญานาค ขนาด 5 นิ้ว

พรอมมอเตอรไฟฟา กระแสสลับ (AC) ขนาด 3 แรงมา

2.5 อุปกรณเชื่อมตอระบบตางๆ เชน สายไฟ ทอพีวีซี

2.6 ทอกระจายนํ้า พีวีซแีข็งปลายบาน  ขนาด 2 นิ้ว

ชั้นคุณภาพ 8.5 พรอมขอตอ ระยะทาง 100 เมตร/ชุด

2.7 ราคารวมคาขนสงและคาติดต้ัง
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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 4

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

8 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ - - - 7,525,000     - กองการศึกษา

และขนสง ไมต่ํากวา 3,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนต สูงสุด ศาสนา และ

ไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต จํานวน 7 คัน ๆ ละ 1,075,000 บาท วัฒนธรรม

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ใหกับโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไดแก

1. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

2. โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวิทยา

3. โรงเรียนมัธยมบานแกงวิทยา

4. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

5. โรงเรียนหวยยางวิทยาคม

6. โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี

7. โรงเรียนบานหันวิทยา

9 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน  4  ลอ - - - 372,000      - กองการศึกษา

ขนาด 25 แรงมา จํานวน 1 คัน ๆ ละ 372,000 บาท ศาสนา และ

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) วัฒนธรรม

  57,703,400 62,523,900 50,000,000รวมเงินงบประมาณ

รวมทั้งหมด 170,227,300
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