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เรื่อง

หน้า
ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

1

ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
1-3/1 – 1-3/3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2-7/1 - 2-7/3
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5-9/1 - 5-9/19
5.10 แผนงานการเกษตร
5-10/1 - 5-10/20
ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์

1-5

ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ผ. 01

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปี 2562
ปี 2563

ปี 2561
ยุทธศำสตร์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร

ปี 2564

งบประมำณ

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน
จำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1

2,506,400

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ศำสนำ วัฒนธรรมและกีฬำ
1.3 แผนงานการศึกษา

1

2,506,400

-

-

-

-

1

2,506,400

-

-

-

-

1

2,506,400

-

-

-

-

-

-

1

1,800,000

1

1,800,000

2

3,600,000

-

-

-

-

-

-

1

1,800,000

1

1,800,000

2

3,600,000

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

-

-

18

52,851,000

-

-

-

-

18

52,851,000

5.10 แผนงานการเกษตร

-

-

-

-

20

22,453,000

-

-

-

-

20

22,453,000

-

-

-

-

38

75,304,000

-

-

-

-

38

75,304,000

-

-

-

-

39

77,810,400

1

1,800,000

1

1,800,000

41

81,410,400

รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนและเพิม่ มูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร

รวม
รวมทั้งสิ้น

1

ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการกีฬา

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพขีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการห้องเรียนปฏิบัตกิ าร

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติ

ด้านภาษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ปฏิบัตกิ ารด้านภาษา

-

การด้านภาษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

2. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-

2,506,400

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 มีห้องเรียน 1. ครูและบุคลากรทาง

กองการศึกษา

ที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ การศึกษามีสื่อการเรียน

ศาสนา

ใช้งานได้ร้อยละ 80

การสอนที่ทันสมัยเหมาะสม

ที่มีคณ
ุ ภาพส่งเสริมกิจกรรม 1. กระดานอัจฉริยะ Touch Screen LED

กับพัฒนาการเรียนรู้

การเรียนรู้

ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมขาตั้ง

2. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้

จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 150,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

2. ระบบปฏิบัตกิ ารห้องเรียนอัจฉริยะ

สร้างสรรค์มีความสามารถ

สาหรับครู จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท

ในการวิเคราะห์ มีสว่ นร่วม

3. ระบบปฏิบัตกิ ารห้องเรียนอัจฉริยะ

ในการแสดงความคิดเห็น

สาหรับนักเรียน จานวน 31 ชุด ๆ ละ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และวัฒนาธรรม

12,500 บาท เป็นเงิน 387,500 บาท

4. ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
English Conversation จานวน 32 ชุด ๆ ละ
14,800 บาท เป็นเงิน 473,600 บาท
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพขีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

5. ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
จานวน 32 ชุด ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 416,000 บาท
6. ชุดสื่อบทสนทนา 13 ภาษาอาเซียน จานวน 32 ชุด ๆ ละ
1,2000 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท
7. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
สาหรับผู้เรียน จานวน 31 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 682,000 บาท
8. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
สาหรับครูผู้สอน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท
9. ชุดหูฟังสาหรับการเรียน จานวน 32 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท
10. โต๊ะและเก้าอี้สาหรับผู้สอน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,000 บาท
11. โต๊ะและเก้าอี้สาหรับผู้เรียน จานวน 31 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 46,500 บาท
12. ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 49,300 บาท
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพขีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-

-

-

13. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท
14. ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท
15. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท
16. เครื่องปรับอากาศชนิดแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 ชุด ๆ ละ 36,400 บาท
เป็นเงิน 72,800 บาท
17. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย จานวน 1 งาน
เป็นเงิน 39,300 บาท

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

2,506,400

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมการปลูก 1. เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุง - ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ข้าวพันธุ์ดี
พันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพมีผลผลิต ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ต่อไร่สูง
ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ จานวน 16 อาเภอ
ปลูกข้าวพันธุ์ดี มีคุณค่าทาง จานวน 300 คน
โภชนาการสูง เป็นที่ต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภคทั่วไป
มีคุณสมบัติด้านการต้านทานโรค
และแมลงได้ดีช่วยลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกร ด้าน
การใช้สารเคมีและยาปราบ
ศัตรูพชื

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองส่งเสริม
1,800,000 1,800,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ทาให้เกษตรได้มีการ
สามารถนาความรู้ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ คุณภาพชีวิต
ไปใช้ประกอบอาชีพ ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ให้ผลผลิต
ไม่น้อยกว่า
ต่อไร่สูง
ร้อยละ 80
2. ช่วยในการสร้างและ
ปรับปรุงทรัพยากรในดิน
ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึน้
เพราะข้าวพันธุ์ดีมีคุณสมบัติ
ในการต้านทานโรคและแมลง
ศัตรูข้าวได้ดี ตอบสนอง
ต่อการใช้ปุ๋ยสูง ช่วยลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตรกร
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ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลดราย
จ่าย-เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขนึ้
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ
ผู้ปลูกข้าว ในการต่อยอดให้เกิดการ
สร้างงานและสร้างอาชีพเพิ่มขึน้
ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ด้านการใช้สารเคมีและยา
ปราบศัตรูพชื เป็นการลด
รายจ่าย-เพิ่มรายได้ยก
ระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขนึ้
3. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มี
พันธุ์ข้าวที่ดีไว้ใช้เป็นเมล็ด
พันธุ์ในปีต่อไป
4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้ปลูกข้าวพันธุ์ดี มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง เป็นที่ต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภคทั่วไป
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการตลาดให้กับกลุ่ม
อาชีพผู้ปลูกข้าว ในการต่อยอด
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ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ให้เกิดการสร้างงานและ
สร้างอาชีพเพิ่มขึน้ ก่อให้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพ

รวม

1 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

1,800,000 1,800,000

-

-

-

3,600,000
2-7/3
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

13,328,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทางบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7

ตาบลโพนทอง และตาบลบุ่งคล้า ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

ตาบลโพนทอง - บ้านโนนแดง

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

ตาบลโพนทอง และตาบลบุ่งคล้า การเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 7 ตาบลบุ่งคล้า

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4,500.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัย

22,500.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ตาบลโพนทอง และตาบลบุ่งคล้า พิกัด

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.8102900000000 E=102.0770788888888
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดสิ้นสุด N=15.7839866666666 E=102.0883122222222

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ลักษณะสายทางเดิม
สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านเล่า และตาบลนาเสียว ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร
ตาบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

-

5,129,000

ตาบลนาเสียว อาเภอเมืองชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
จังหวัดชัยภูมิ
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
ระยะทาง 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
และปลอดภัย
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตารางเมตร
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ตาบลบ้านเล่า และตาบลนาเสียว พิกัด
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.8766855555555 E=102.0776411111111
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
จุดสิ้นสุด N=15.8869600000000 E=102.0851199999999
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ของประชาชนในเขตพื้นที่
2. การคมนาคมขนส่งทาง
ตาบลบ้านเล่า และตาบลนาเสียวการเกษตรของประชาชน
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

กองช่าง

มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

สายทางบ้านใหม่ไทรงาม หมู่ที่ 12 ตาบลนาเสียว และตาบลโพนทองถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลนาเสียว - บ้านซับม่วง

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

ตาบลนาเสียว และตาบลโพนทองการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 8 ตาบลโพนทอง

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

ระยะทาง 1,750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัย

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม

-

-

5,374,000

ตาบลนาเสียว และตาบลโพนทองพิกัด

-

-

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.9053599999999 E=102.1234822222222
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดสิ้นสุด N=15.8921022222222 E=102.1281799999999

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/3

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

สายทางบ้านซับพระไวย์ หมู่ที่ 6 ตาบลโพนทอง และตาบลบ้านเล่า ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลโพนทอง - บ้านหนองแวง

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

ตาบลโพนทอง และตาบลบ้านเล่าการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านเล่า

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม

-

-

1,843,000

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ตาบลโพนทอง และตาบลบ้านเล่า พิกัด

-

-

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.8777255555555 E=102.1006988888888
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดสิ้นสุด N=15.8757322222222 E=102.1051511111111

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/4

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทางบ้านสร้างแว้ หมู่ที่ 5

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม

-

-

4,913,000

ตาบลโพนทอง และตาบลห้วยบง ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลโพนทอง-บ้านห้วยบงเหนือ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

ตาบลโพนทอง และตาบลห้วยบงการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยบง

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ตาบลโพนทอง และตาบลห้วยบง พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.8591577777777 E=102.1291066666666
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดสิ้นสุด N=15.8469177777777 E=102.1328577777777

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/5

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม

-

-

6,143,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0073

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

บ้านซับม่วง - วัดภูแฝด

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ระยะทางตลอดสาย 4,393.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ดาเนินการ

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

และการสัญจรไป-มา

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

มีความสะดวก รวดเร็ว

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย จุดเริ่มต้น N=15.8847122222222 E=102.1501400000000
จุดสิ้นสุด N=15.8989133333333 102.158500000000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/6

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

สายทาง บ้านเมืองน้อยใต้ หมู่ที่ 3 ตาบลในเมือง และตาบลรอบเมืองถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,020.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลในเมือง -บ้านกกบก หมู่ที่ 3 อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

ตาบลในเมือง และตาบลรอบเมืองการเกษตรของประชาชน

ตาบลรอบเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว

จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัย

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม

-

-

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ตาบลในเมือง และตาบลรอบเมืองพิกัด

746,000

-

-

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N=15.8285422222222 E=102.0371344444444
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

จุดสิ้นสุด N=15.8302133333333 E=102.0385533333333

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/7

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผวิ จราจร 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม

-

-

3,099,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

ตาบลหนองบัวโคก

ระยะทางตลอดสาย 6,150.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0097

อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

ช่วงที่ 1 ชนิดถนน ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร

ตาบลหนองบัวโคก

การเกษตรของประชาชน

แยกทางหลวงหมายเลข 201 -

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ยาว 280.00 เมตร ช่วงที่ 2 ชนิดถนนลาดยาง

อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

มีความสะดวก รวดเร็ว

บ้านหนองลุมพุก

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตาบลหนองบัวโคก

และปลอดภัย

ดาเนินการ

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ช่วงที่ 1 กม.3+600 – 3+880 ผิวจราจร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ตาบลหนองบัวโคก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร

และการสัญจรไป-มา

อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

หนา 0.04 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,680.00

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กม.2+850 – 3+600

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04
เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,000.00

5-9/8

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,680.00 ตารางเมตร

พิกัด ช่วงที1่ กม.3+600 – 3+880
จุดเริ่มต้น N=15.4704922222222 E=101.8592299999999
จุดสิ้นสุด N=15.4710511111111 E=101.8568799999999
พิกัด ช่วงที่ 2 กม.2+850 – 3+600
จุดเริ่มต้น N=15.4710511111111 E=101.8568799999999
จุดสิ้นสุด N=15.4687455555555 E=101.8514022222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม

-

-

2,181,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0134

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,035 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

บ้านซับพระไวย์ - บ้านม่วงเงาะ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ระยะทางตลอดสาย 4,600.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน

ดาเนินการ

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ระยะทาง 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

และการสัญจรไป-มา

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,550.00 ตารางเมตร
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

มีความสะดวก รวดเร็ว

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ทาช่วง กม.3+500 - กม.4+210)
พิกัด

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย จุดเริ่มต้น กม.4+210 N=15.8589622222222 102.1591266666666
จุดสิ้นสุด กม.3+500 N=15.8621755555555 E=102.1591266666666
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้
5-9/10

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลนาเสียว - บ้านตาดโตน

ตาบลนาเสียวและตาบลนาฝาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

หมู่ที่ 1 ตาบลนาฝาย

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,250.00

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

และปลอดภัย

ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง

-

-

ตาบลนาเสียวและตาบลนาฝาย N=15.9420111111111 E=102.0486011111111
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.9442644444444 E=102.0490144444444
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

771,000

-

ตาบลนาเสียวและตาบลนาฝาย การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลนาเสียว - บ้านนาฝาย

ตาบลนาเสียวและตาบลนาฝาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,463.00 เมตร
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ กม.0+337 - กม.1+000

หมู่ที่ 3 ตาบลนาฝาย

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 663.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,315.00

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

และปลอดภัย

ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สายทาง บ้านนาไก่เซา หมู่ที่ 6

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง

-

-

ตาบลนาเสียวและตาบลนาฝาย N=15.9059355555555 E=102.0496499999999
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.9099577777777 E=102.0468588888888
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

2,037,000

-

ตาบลนาเสียวและตาบลนาฝาย การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/12

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง

-

-

1,130,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง บ้านกกบก หมู่ที่ 3

ตาบลรอบเมืองและตาบลบ้านเล่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

ตาบลรอบเมือง - บ้านกุดสวง

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ กม.1+700 - กม. 1+525

ตาบลรอบเมืองและตาบลบ้านเล่าการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านเล่า

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,820.00

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

และปลอดภัย

ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ตาบลรอบเมืองและตาบลบ้านเล่า N=15.8394900000000 E=102.0402322222222
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.8434622222222 E=102.0404111111111
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/13

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

1,043,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ร้อยละ 80

สายทาง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 5

ตาบลบ้านเล่า และตาบลมอดินแดงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล 2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลบ้านเล่า - บ้านมอดินแดง

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ กม.0+780 - กม.1+200

บ้านเล่า และตาบลมอดินแดง การเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 4 ตาบลรอบเมือง

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

และปลอดภัย

1,680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ตาบลบ้านเล่า และตาบลมอดินแดงN=15.8533211111111 E=102.0501122222222
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.8519499999999 E=102.0475366666666
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/14

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

877,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ผิวปู Asphaltic Concrete

ตาบลห้วยต้อน และตาบลนาฝาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหายกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

สายทาง บ้านใหม่ห้วยต้อน

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ

ตาบลห้วยต้อน และตาบลนาฝายการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยต้อน -

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาเภอเมืองชัยภูมิ

บ้านหนองนกเขาน้อย หมู่ที่ 5

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ผิวปู Asphaltic Concrete

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ

ยาว 800.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ตาบลห้วยต้อน และตาบลนาฝาย พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
N=15.8951199999999 E=101.9432855555555
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ N=15.8922144444444 E=101.9363677777777
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/15

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังชารุด

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

1,368,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง บ้านโนนมะเกลือ

ตาบลนาฝาย และตาบลโคกสูง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,700.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

หมู่ที่ 13 ตาบลนาฝาย

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ตาบลนาฝาย และตาบลโคกสูง การเกษตรของประชาชน

- บ้านยางบ่า หมู่ที่ 3

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,700.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

ตาบลโคกสูง อาเภอเมืองชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 23,500.00

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ

และปลอดภัย

ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ตาบลนาฝาย และตาบลโคกสูง N=15.9003099999999 E=101.9928666666666

มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.8579244444444 E=101.9829555555555
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/16

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทาง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังชารุด

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

ตาบลนาฝาย และตาบลห้วยต้อน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร

-

763,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

ตาบลนาฝาย - บ้านโป่งคลองเหนือ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ตาบลนาฝาย และตาบลห้วยต้อนการเกษตรของประชาชน

หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยต้อน

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

ยาว 2,850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

และปลอดภัย

พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,250.00 ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ตาบลนาฝาย และตาบลห้วยต้อน N=15.8775699999999 E=101.9949611111111

มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.9755377777777 E=101.9739600000000
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วน
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/17

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังชารุด

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

1,078,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง

ตาบลนาฝาย และตาบลห้วยต้อน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,450.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

หมู่ที่ 5 ตาบลนาฝาย -

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ตาบลนาฝาย และตาบลห้วยต้อนการเกษตรของประชาชน

บ้านโป่งคลองใต้ หมู่ที่ 2

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,450.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 17,250.00

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยภูมิ

และปลอดภัย

ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ตาบลนาฝาย และตาบลห้วยต้อน N=15.9302188888888 E=101.9878900000000

มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.9177666666666 E=101.9749944444444
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/18

ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง

สายทาง บ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 13ตาบลนาฝาย และตาบลนาเสียว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,485.00 เมตร
ตาบลนาฝาย - บ้านนาสีนวล
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ของประชาชนในเขตพื้นที่

2. การคมนาคมขนส่งทาง

หมู่ที่ 5 ตาบลนาเสียว

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,485.00 เมตร

อาเภอเมืองชัยภูมิ

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 17,425.00

จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

และปลอดภัย

ตารางเมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

พิกัด

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ

18 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

(ผลผลิตของโครงการ)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังชารุด

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

1,028,000

-

ตาบลนาฝาย และตาบลนาเสียว การเกษตรของประชาชน

ตาบลนาฝาย และตาบลนาเสียว N=15.9121166666666 E=101.9953244444444

มีความสะดวก รวดเร็ว

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

และการสัญจรไป-มา

อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ N=15.9113233333333 E=101.0181422222222
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย
รวม

18 โครงการ

-

-

-

-

52,851,000

-

-

-

-

-

5-9/19

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ขุดลอกล้ำห้วยน้ำเย็น
บ้ำนโป่งเกตุ หมู่ที่ 2
ต้ำบลท่ำกูบ อ้ำเภอซับใหญ่–
บ้ำนหนองพันก๊ก หมู่ที่ 7
ต้ำบลหนองโดน อ้ำเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

1. เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน
ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล
กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน

-

-

1,044,000

ล้ำห้วย กว้ำง 8.00 เมตร
ยำว 1,800.00 เมตร ลึกเดิม 1.80 เมตร
ด้ำเนินกำร
ขุดลอก กว้ำง 12.00 เมตร
ยำว 1,800.00 เมตร
ลึก 1.20 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลำดเอียง 1,000.00
ในภำพรวมของประเทศ
ปริมำตรดินขุดลอก 28,512.00 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ

ของประชำชนในเขตพืนที่
ต้ำบลท่ำกูบ อ้ำเภอซับใหญ่
และต้ำบลหนองโดน
อ้ำเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่
ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค

ควำมเดือดร้อนของประชำชน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
แรงงำนให้กับประชำชน และ

กองช่ำง

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ในระดับชุมชน
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

จุดเริ่มต้น N=15.5961211111111 E=101.7237733333333

ได้เพิ่มขึน

จุดสินสุด N=15.5817777777777 E=101.7191100000000

5-10/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 ขุดลอกล้ำห้วยจอมแก้ว
บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ 3

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชำชนในเขตพืนที่

1. เพื่อเป็นกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยแล้งและ

กองช่ำง

ยำว 2,000.00 เมตร
ลึกเดิม 0.50 เมตร
ด้ำเนินกำร

ต้ำบลซับใหญ่
และต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

อุทกภัย
2. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึน

และมีชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่ดขี ึน
2. เพื่อให้ประชำชนในพืนที่

ขุดลอก กว้ำง 15.00 เมตร ยำว 2,000.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)

รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่
3. เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค ของรำษฎรในพืนที่จำกปัญหำ

ต้ำบลซับใหญ่

ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุดลอก

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมกำรขำดแคลนน้ำส้ำหรับ

และต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
มีปริมำณน้ำใช้ได้ตลอดทังปี

60,500.00 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชำชนในพืนที่
ต้ำบลซับใหญ่

ต้ำบลซับใหญ่ – บ้ำนซับใหม่ และต้ำบลตะโกทอง
หมู่ที่ 6 ต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง

และสำมำรถท้ำกำรเกษตร

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม
ล้ำห้วย กว้ำง 12.00 เมตร

-

-

2,196,000

-

-

ท้ำกำรเกษตรและอุปโภค
บริโภค

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

มีผลผลิตออกสู่ท้องตลำดเพิ่มขึน จุดเริ่มต้น N=15.5914199999999 E=101.6222388888888
จุดสินสุด N=15.5779566666666 E=101.6236722222222

5-10/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 ขุดลอกล้ำห้วยจอมแก้ว
บ้ำนบุฉนวน หมู่ที่ 6
ต้ำบลซับใหญ่ –
บ้ำนทุ่งกระถินพัฒนำ
หมู่ที่ 10 ต้ำบลตะโกทอง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

1,594,000

-

-

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชำชนในเขตพืนที่

1. เพื่อเป็นกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยแล้งและ

กองช่ำง

อุทกภัย
2. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึน

สภำพเดิม
ล้ำห้วย กว้ำง 14.00 เมตร

และต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ได้รับกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง

ยำว 3,000.00 เมตร
ลึกเดิม 1.80 เมตร
ด้ำเนินกำร

ต้ำบลซับใหญ่
และต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ขุดลอก กว้ำง 14.00 เมตร ยำว 3,000.00 เมตร
ลึก 1.70 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)

รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่
3. เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค ของรำษฎรในพืนที่จำกปัญหำ

ต้ำบลซับใหญ่

ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุดลอก

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมกำรขำดแคลนน้ำส้ำหรับ

และต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
มีปริมำณน้ำใช้ได้ตลอดทังปี

44,370.00 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร

และสำมำรถท้ำกำรเกษตร

-

ผลที่คาดว่า

1. เพื่อให้ประชำชนในพืนที่
ต้ำบลซับใหญ่

อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ และมีชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่ดขี ึน
2. เพื่อให้ประชำชนในพืนที่

-

ตัวชี้วัด

ท้ำกำรเกษตรและอุปโภค
บริโภค

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

มีผลผลิตออกสู่ท้องตลำดเพิ่มขึน จุดเริ่มต้น N=15.6125111111111 E=101.5361133333333
จุดสินสุด N=15.6119199999999 E=101.5165844444444

5-10/3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 ขุดลอกล้ำห้วยหลีผี
บ้ำนโสกปลำดุก หมู่ที่ 2
ต้ำบลโสกปลำดุก
อ้ำเภอหนองบัวระเหว –
บ้ำนวังกุง หมู่ที่ 4
ต้ำบลท่ำกูบ อ้ำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชำชนในเขตพืนที่

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

กองช่ำง

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยำว 670.00 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

ต้ำบลโสกปลำดุก
อ้ำเภอหนองบัวระเหว
และต้ำบลท่ำกูบ

และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ขุดลอก ปำกกว้ำง 15.00 เมตร
กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ก้นกว้ำง 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่

อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
แรงงำนให้กับประชำชน และ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ยำว 670.00 เมตร

ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ในภำพรวมของประเทศ

ปริมำตรดินขุดลอก 13,735.00 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมในระดับชุมชน
ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ผลผลิตทำงกำรเกษตร

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

1. เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย ปำกกว้ำง 15.00 เมตร
ก้นกว้ำง 10.00 เมตร
จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

-

-

498,000

จุดเริ่มต้น N=15.7096088888888 E=101.7324399999999
จุดสินสุด N=15.7095555555555 E=101.7297777777777

-

-

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 ขุดลอกล้ำห้วยระเหว
บ้ำนท่ำช้ำง หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

1. เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย ปำกกว้ำง 23.00 เมตร

-

-

494,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชำชนในเขตพืนที่

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

กองช่ำง

ต้ำบลโสกปลำดุก
อ้ำเภอหนองบัวระเหว
บ้ำนวังกุง หมู่ที่ 4

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ก้นกว้ำง 19.00 เมตร
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยำว 410.00 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

ต้ำบลโสกปลำดุก
อ้ำเภอหนองบัวระเหว
และต้ำบลท่ำกูบ

และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ต้ำบลท่ำกูบ อ้ำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ขุดลอก ปำกกว้ำง 25.00 เมตร
กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ก้นกว้ำง 18.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร

อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่

อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
แรงงำนให้กับประชำชน และ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ยำว 410.00 เมตร

ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ในภำพรวมของประเทศ

ปริมำตรดินขุดลอก 13,632.50 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมในระดับชุมชน
ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ผลผลิตทำงกำรเกษตร

จุดเริ่มต้น N=15.6910000000000 E=101.7209999999999
จุดสินสุด N=15.6906666666666 E=101.7139999999999

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึน

5-10/5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

6 ขุดลอกล้ำห้วยจอมแก้ว
บ้ำนวังพง หมู่ที่ 2

1. เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย กว้ำง 12.00 เมตร
ยำว 1,000.00 เมตร
ต้ำบลซับใหญ่ – บ้ำนซับใหม่ จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
หมู่ที่ 6 ต้ำบลตะโกทอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเดิม 2.50 เมตร
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

-

-

609,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชำชนในเขตพืนที่

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

กองช่ำง

ต้ำบลซับใหญ่
และต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ขุดลอก กว้ำง 15.00 เมตร ยำว 1,000.00 เมตร
กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)

รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค แรงงำนให้กับประชำชน และ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุดลอก

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ในภำพรวมของประเทศ

ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร

16,500.00 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

จุดเริ่มต้น N=15.6089644444444 E=101.5987088888888
จุดสินสุด N=15.6111455555555 E=101.6051444444444

ได้เพิ่มขึน

5-10/6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 ขุดลอกล้ำห้วยม่วง
บ้ำนวังขอนสัก หมู่ที่ 3
ต้ำบลท่ำกูบ – บ้ำนหนอง
นกเขียน หมู่ที่ 3
ต้ำบลตะโกทอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

1. เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย กว้ำง 8.00 เมตร
ยำว 2,000.00 เมตร
จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

-

-

1,261,000

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเดิม 1.50 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ขุดลอก กว้ำง 12.00 เมตร
กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ยำว 2,000.00 เมตร

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80
ของประชำชนในเขตพืนที่

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

กองช่ำง

ต้ำบลท่ำกูบ
และต้ำบลตะโกทอง
อ้ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อย่ำงเร่งด่วน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค แรงงำนให้กับประชำชน และ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ในภำพรวมของประเทศ

ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร

ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุดลอก 34,500.00 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

จุดเริ่มต้น N=15.6416166666666 E=101.7037955555555
จุดสินสุด N=15.6347155555555 E=101.6962944444444

ได้เพิ่มขึน

5-10/7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 ขุดลอกล้ำห้วยยำง
บ้ำนแก้งอรุณ หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

1. เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ สภำพเดิม
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ล้ำห้วย กว้ำง 16.00 เมตร

-

-

1,160,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

กองช่ำง

ร้อยละ 80
ของประชำชนในเขตพืนที่

ต้ำบลช่องสำมหมอ –
จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ยำว 2,000.00 เมตร
บ้ำนหนองมะเขือ หมู่ที่ 13 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเดิม 2.00 เมตร
ต้ำบลหนองขำม อ้ำเภอแก้งคร้ออำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

ต้ำบลช่องสำมหมอ
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
และต้ำบลหนองขำม
อย่ำงเร่งด่วน
อ้ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับผล ขุดลอก กว้ำง 16.00 เมตร
กระทบจำกภัยแล้งในระดับชุมชน ยำว 2,000.00 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ใกล้เคียง มีน้ำไว้ส้ำหรับอุปโภค แรงงำนให้กับประชำชน และ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ในภำพรวมของประเทศ

ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร

ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุดลอก 31,500.00 ลบ.ม.
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

จุดเริ่มต้น N=16.1167022222222 E=102.2461355555555
จุดสินสุด N=16.1297155555555 E=102.2434833333333

ได้เพิ่มขึน

ผ 05

5-10/8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 ขุดลอกล้ำห้วยระเหวน้อย
บ้ำนวังกุง หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

(ผลผลิตของโครงการ)
สภำพเดิม ล้ำห้วย
กว้ำง 10.00 เมตร

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

-

-

753,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

กองช่ำง

ร้อยละ 80 ของประชำชนใน
เขตพืนที่ ต้ำบลท่ำกูบอ้ำเภอ

ต้ำบลท่ำกูบ อ้ำเภอซับใหญ่ - จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ยำว 500.00 เมตร
บ้ำนท่ำช้ำง หมู่ที่ 1
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเดิม 2.00 เมตร
ต้ำบลโสกปลำดุก
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

ซับใหญ่ และต้ำบลโสกปลำดุก และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อ้ำเภอหนองบัวระเหว
อย่ำงเร่งด่วน
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่อำศัย 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

อ้ำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ขุดลอก กว้ำง 20.00 เมตร
ยำว 500.00 เมตร

พืนที่ใกล้เคียงมีน้ำ ไว้ส้ำหรับ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
อุปโภคบริโภค ได้อย่ำงเพียงพอ แรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ลึก 1.50 เมตร(ขุดลึกลงจำกลึกเดิม)

ต่อควำมต้องกำร รวมไปถึง

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุด 20,875.00 ลบ.ม.
ในภำพรวมของประเทศ
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ช่วยเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=15.6898255555555 E=101.6851822222222

ได้เพิ่มขึน

N=15.6913566666666 E=101.6891577777777
5-10/9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ

สภำพเดิม ล้ำห้วย

บ้ำนโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14

ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ต้ำบลคอนสวรรค์ -

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

บ้ำนโนนเขวำ หมู่ที่ 5

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ต้ำบลยำงหวำย

อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก กว้ำง 60.00 เมตร ยำว 800.00 เมตร

อ้ำเภอคอนสวรรค์

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ

ลึก 3.80 เมตร(ขุดลึกลงจำกลึกเดิม)

มีน้ำ ไว้ส้ำหรับอุปโภคบริโภค อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง

จังหวัดชัยภูมิ

ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุด 157,472.00 ลบ.ม.

ได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำม

แรงงำนให้กับประชำชน และ

ต้องกำรรวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทำงกำรเกษตร

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

10 ขุดลอกล้ำน้ำกล่้ำ

-

-

ร้อยละ 80 ของประชำชนใน

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ

กว้ำง 60.00 เมตร

เขตพืนที่ต้ำบลคอนสวรรค์

ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ยำว 800.00 เมตร ลึกเดิม 2.20 เมตร
ด้ำเนินกำร

และต้ำบลยำงหวำย อ้ำเภอ

และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง

คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

อย่ำงเร่งด่วน

ชุมชน
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในภำพรวมของประเทศ
พิกัด
N=15.90237222222222 E=101.3213344444444
N=15.89653777777777 E=102.3201033333333

6,022,000

-

กองช่ำง

รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่ใกล้เคีย2.ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ได้เพิ่มขึน
5-10/10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

กองช่ำง

11 ขุดลอกล้ำห้วยตำกลำน
บ้ำนหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4

1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

สภำพเดิม ล้ำห้วย
ปำกกว้ำง 8.00 เมตร ก้นกว้ำง 4.00 เมตร

ต้ำบลโสกปลำดุก บ้ำนหนองโจด หมู่ที่ 3

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยำว 800.00 เมตร
ด้ำเนินกำร

ต้ำบลหนองบัวระเหว

อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร

อ้ำเภอหนองบัวระเหว

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ

ก้นกว้ำง 8.00 เมตร

ใกล้เคียงมีน้ำ ไว้ส้ำหรับอุปโภค อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง

จังหวัดชัยภูมิ

ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยำว 800.00 เมตร

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ

ชุมชน

ปริมำตรดินขุด 13,600.00 ลบ.ม.

ต่อควำมต้องกำรรวมไปถึงช่วย ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

-

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ในภำพรวมของประเทศ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

493,000

-

ร้อยละ 80 ของประชำชนใน
เขตพืนที่ต้ำบลโสกปลำดุก

และต้ำบลหนองบัวระเหว
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อ้ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด อย่ำงเร่งด่วน

ชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที2่ . เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร

แรงงำนให้กับประชำชน และ
ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ

N=15.74622222222222 E=101.7288888888888

4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=15.75511111111111 E=101.7342222222222

ได้เพิ่มขึน
5-10/11

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

12 ขุดลอกล้ำห้วยอ่ำงเฆ่
บ้ำนหนองตำนำ หมู่ที่ 3
ต้ำบลโสกปลำดุก บ้ำนหนองโจด หมู่ที่ 3
ต้ำบลหนองบัวระเหว
อ้ำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม ล้ำห้วย
ปำกกว้ำง 12.00 เมตร

-

-

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ก้นกว้ำง 8.00 เมตร
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ยำว 1,100.00 เมตร
ด้ำเนินกำร
ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ

420,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลโสกปลำดุก และต้ำบลควำมเดือดร้อนของประชำชน
หนองบัวระเหว อ้ำเภอหนอง และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รวมไป อย่ำงเร่งด่วน
ถึงผู้ที่อำศัยพืนที่ใกล้เคียงมีน้ำ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร ก้นกว้ำง 6.00 เมตร

ไว้ส้ำหรับอุปโภคบริโภค
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมต้องกำรแรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยำว 800.00 เมตร

รวมไปถึงช่วยเพิ่มผลผลิต

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ทำงกำรเกษตร

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ปริมำตรดินขุด 1,100.00 ลบ.ม.
ในภำพรวมของประเทศ
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

กองช่ำง

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=15.7389999999999 E=101.7299999999999

ได้เพิ่มขึน

N=15.7370111111111 E=101.7232222222222
5-10/12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

13 ขุดลอกล้ำห้วยระเหว
บ้ำนโสกปลำดุก หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม ล้ำห้วย
ปำกกว้ำง 20.00 เมตร

-

-

496,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลโสกปลำดุก และต้ำบลควำมเดือดร้อนของประชำชน

ต้ำบลโสกปลำดุก บ้ำนโนนหญ้ำนำง หมู่ที่ 7
ต้ำบลหนองบัวระเหว

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ก้นกว้ำง 10.00 เมตร
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ยำว 595.00 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

หนองบัวระเหว อ้ำเภอ
และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อย่ำงเร่งด่วน
รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่ใกล้เคียง 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

อ้ำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ขุดลอก ปำกกว้ำง 22.00 เมตร
ก้นกว้ำง 10.00 เมตร

มีน้ำ ไว้ส้ำหรับอุปโภคบริโภคได้ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมต้องกำร แรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยำว 595.00 เมตร

รวมไปถึงช่วยเพิ่มผลผลิต

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ทำงกำรเกษตร

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ปริมำตรดินขุด 13,685.00 ลบ.ม.
ในภำพรวมของประเทศ
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ในภำพรวมของประเทศ

พิกัด

4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=15.7145555555555 E=101.7360000000000

ได้เพิ่มขึน

กองช่ำง

N=15.7122222222222 E=101.7331111111111
5-10/13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

14 ขุดลอกล้ำห้วยคอกน้อย
บ้ำนวังตะเฆ่ หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม ล้ำห้วย
ปำกกว้ำง 8.00 เมตร ก้นกว้ำง 4.00 เมตร

-

499,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลวังตะเฆ่ และต้ำบล ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ต้ำบลวังตะเฆ่ - บ้ำนแจ้งใหญ่ จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยำว 1,530.00 เมตร
หมู่ที่ 6 ต้ำบลห้วยแย้
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ด้ำเนินกำร
อ้ำเภอหนองบัวระเหว
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก ปำกกว้ำง 10.00 เมตร ก้นกว้ำง 4.00 เมตร

ห้วยแย้ อ้ำเภอหนองบัวระเหว และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่อำศัย อย่ำงเร่งด่วน
พืนที่ใกล้เคียงมีน้ำ ไว้ส้ำหรับ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยำว 1,530.00 เมตร
ปริมำตรดินขุด 13,770.00 ลบ.ม.

อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ต่อควำมต้องกำรรวมไปถึงช่วย แรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในภำพรวมของประเทศ
พิกัด
N=15.8374999999999 E=101.6458893333333
N=15.8355477777777 E=101.6554702222222

กองช่ำง

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึน
5-10/14

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

15 ขุดลอกล้ำห้วยคอกใหญ่
บ้ำนแจ้งวังทอง หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม ล้ำห้วย
ปำกกว้ำง 12.00 เมตร

-

-

495,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลวังตะเฆ่ และต้ำบล ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ต้ำบลวังตะเฆ่ - บ้ำนกระจวน จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ก้นกว้ำง 8.00 เมตร
หมู่ที่ 4 ต้ำบลโคกสะอำด
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยำว 700.00 เมตร
อ้ำเภอหนองบัวระเหว
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

โคกสะอำดอ้ำเภอหนองบัวระเหวและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่อำศัย อย่ำงเร่งด่วน
พืนที่ใกล้เคียงมีน้ำ ไว้ส้ำหรับ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ขุดลอก ปำกกว้ำง 15.00 เมตร
ก้นกว้ำง 8.00 เมตร

อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ต่อควำมต้องกำรรวมไปถึงช่วย แรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยำว 700.00 เมตร

เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ปริมำตรดินขุด 13,650.00 ลบ.ม.
ในภำพรวมของประเทศ
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

กองช่ำง

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=15.7970400000000 E=101.6124334444444

ได้เพิ่มขึน

N=15.7993056666666 E=101.6123738133333
5-10/15

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 ขุดลอกล้ำห้วยคอกน้อย
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
(ตอนกลำง) บ้ำนโนนส้ำรำญ ควำมเดือดร้อนของประชำชน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม ล้ำห้วย
ปำกกว้ำง 15.00 เมตร

-

-

496,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลวังตะเฆ่ และต้ำบล ควำมเดือดร้อนของประชำชน

หมู่ที่ 7 ต้ำบลวังตะเฆ่ บ้ำนแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6
ต้ำบลห้วยแย้

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ก้นกว้ำง 10.00 เมตร
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยำว 730.00 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

ห้วยแย้อ้ำเภอหนองบัวระเหว และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่อำศัย อย่ำงเร่งด่วน
พืนที่ใกล้เคียงมีน้ำ ไว้ส้ำหรับ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

อ้ำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ขุดลอก ปำกกว้ำง 15.00 เมตร ก้นกว้ำง 10.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยำว 730.00 เมตร

อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ต่อควำมต้องกำรรวมไปถึงช่วย แรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ปริมำตรดินขุด 13,687.50 ลบ.ม.

เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ในภำพรวมของประเทศ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
N=15.8322617777777 E=101.6674999999999
N=15.8288300000000 E=101.6721655555555

กองช่ำง

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึน
5-10/16

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

17 ขุดลอกล้ำห้วยพนังลำว
บ้ำนวังกะทะ หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม ล้ำห้วย
ปำกกว้ำง 10.00 เมตร

-

-

496,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลวังตะเฆ่ อ้ำเภอ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ต้ำบลวังตะเฆ่
อ้ำเภอหนองบัวระเหว บ้ำนโป่งนก ต้ำบลโป่งนก

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ก้นกว้ำง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ยำว 740.00 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

หนองบัวระเหว และต้ำบลโป่งนกและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อ้ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อย่ำงเร่งด่วน
รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่ใกล้เคียง2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

อ้ำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ขุดลอก ปำกกว้ำง 15.00 เมตร
ก้นกว้ำง 6.00 เมตร

มีน้ำ ไว้ส้ำหรับอุปโภคบริโภค อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมต้องกำรแรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยำว 740.00 เมตร

รวมไปถึงช่วยเพิ่มผลผลิต

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ทำงกำรเกษตร

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ปริมำตรดินขุด 13,690.00 ลบ.ม.
ในภำพรวมของประเทศ
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=15.7976733333333 E=101.5808299999999

ได้เพิ่มขึน

กองช่ำง

N=15.7907788888888 E=101.5831699999999
5-10/17

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

18 ขุดลอกล้ำห้วยคำบบักมี่
บ้ำนโนนม่วง หมู่ที่ 8
ต้ำบลวังตะเฆ่
อ้ำเภอหนองบัวระเหว บ้ำนศิลำทอง หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม
ล้ำห้วย ปำกกว้ำง 6.00 เมตร

-

-

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ก้นกว้ำง 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ยำว 1,350.00 เมตร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ด้ำเนินกำร

ต้ำบลโป่งนก อ้ำเภอเทพสถิต ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
จังหวัดชัยภูมิ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ
ชุมชน

490,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลวังตะเฆ่ อ้ำเภอ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน
หนองบัวระเหว และต้ำบลโป่งนกและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อ้ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อย่ำงเร่งด่วน
รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่ใกล้เคียง 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ขุดลอก ปำกกว้ำง 10.00 เมตร
ก้นกว้ำง 4.00 เมตร

มีน้ำ ไว้ส้ำหรับอุปโภคบริโภค อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมต้องกำรแรงงำนให้กับประชำชน และ

ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยำว 1,350.00 เมตร

รวมไปถึงช่วยเพิ่มผลผลิต

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ทำงกำรเกษตร

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ปริมำตรดินขุด 13,500.00 ลบ.ม.
ในภำพรวมของประเทศ
ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

กองช่ำง

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พิกัด

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=15.8586755555555 E=101.5052188888888

ได้เพิ่มขึน

N=15.8586977777777 E=101.5127000000000
5-10/18

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

19 ขุดลอกล้ำห้วยทรำย
บ้ำนหนองใหญ่ หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม ล้ำห้วย
กว้ำง 10.00 เมตร

-

-

1,964,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลซับใหญ่ อ้ำเภอ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ต้ำบลซับใหญ่
อ้ำเภอซับใหญ่ บ้ำนนำยำงกลัก หมู่ที่ 1

จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ยำว 2,000.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ด้ำเนินกำร
อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก กว้ำง 15.00 เมตรยำว 2,000.00 เมตร

ซับใหญ่ และต้ำบลนำยำงกลัก และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
อ้ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อย่ำงเร่งด่วน
รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่ใกล้เคียง 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

ต้ำบลนำยำงกลัก
อ้ำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)
ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุด 54,000.00 ลบ.ม.

มีน้ำ ไว้ส้ำหรับอุปโภคบริโภค อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
ได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมต้องกำรแรงงำนให้กับประชำชน และ

ชุมชน

ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

รวมไปถึงช่วยเพิ่มผลผลิต

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง

ทำงกำรเกษตร

ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในภำพรวมของประเทศ
พิกัด
N=15.6231088888888 E=101.5018100000000
N=15.6212344444444 E=101.4896600000000

กองช่ำง

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ
ได้เพิ่มขึน
5-10/19

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

20 ขุดลอกคลองส่งน้ำ
บ้ำนหนองกุง หมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหำและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562

2563

2564 2565

(บาท) (บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท)

สภำพเดิม
ล้ำห้วย กว้ำง 15.00 เมตร

-

-

973,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของประชำชนในเขต 1. เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
พืนที่ต้ำบลกวำงโจน และต้ำบล ควำมเดือดร้อนของประชำชน

ต้ำบลกวำงโจน จำกภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน
ยำว 1,080.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร
บ้ำนหนอกุงใหม่ หมู่ที่ 3
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง ด้ำเนินกำร
ต้ำบลธำตุทอง อ้ำเภอภูเขียว อำชีพ รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำน ขุดลอก กว้ำง 20.00 เมตรยำว 1,080.00 เมตร

ธำตุทอง อ้ำเภอเทพสถิต จังหวัด และแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
ชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่อำศัยพืนที่ อย่ำงเร่งด่วน
ใกล้เคียงมีน้ำ ไว้ส้ำหรับอุปโภค 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง

จังหวัดชัยภูมิ

ให้กับประชำชน และผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยแล้งในระดับ

ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม)
ลำดเอียง 1,000.00 ปริมำตรดินขุด 27,000.00 ลบ.ม.

บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำมอำชีพ รำยได้และกำรจ้ำง
แรงงำนให้กับประชำชน และ
ต้องกำรรวมไปถึงช่วยเพิ่ม

ชุมชน

ตำมประมำณรำคำ และแบบมำตรฐำน

ผลผลิตทำงกำรเกษตร

3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในภำพรวมของประเทศ
พิกัด

กองช่ำง

ผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง
ในระดับชุมชน
3. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

N=16.2520311111111 E=102.2058311111111

ในภำพรวมของประเทศ
4. เพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ำ

N=16.2503599999999 E=102.1981755555555

ได้เพิ่มขึน
รวม

20 โครงการ

-

-

-

-

22,453,000

-

-

-

-

5-10/20

ผ.03

แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

1

งานบริหารทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
ลาโพงอเนกประสงค์แบบล้อลาก 500วัตต์
จานวน 1 เครื่อง ราคา 9,900 บาท
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- ตู้ลาโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลาก
- ตู้ลาโพงพร้อมแอมป์ในตัว ขนาด 15 นิ้ว
แอมป์ 500 วัตต์
- ไมล์ลอยแบบไร้สาย 2 ไมโครโฟนย่าย VHF
- ช่องต่อ USB SD CRAD และเล่นเพลง mp3 ได้
- มีวิทยุ FM
- มีรีโมท
- มีช่องเสียบไมค์สาย 1 ช่อง
- มีล้อลากพร้อมมือจับสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- มีแบตเตอรี่สามารถชาร์ตในตัวได้ และใช้งานได้ 8 - 9 ชั่วโมง

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
9,900
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
เจ้าหน้าที่

1

แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

2

งานบริหารทั่วไป

3 รักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
ไมค์ลอยคู่แบบคาดหู จานวน 1 ชุด
ราคา 3,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ
พื้นฐาน ดังนี้
- ไมค์โครโฟนคลื่นความถี่ UHF แท้
- ควบคุมสัญญาณด้วยชิพล็อคถี่ อัตโนมัติ สัญญาณไม่หลุด
- สามารถรับสัญญาณได้ไกล ในระยะ 150 เมตร
- ใช้ถ่านขนาด 1.5 โวลต์
เครื่องอัดอากาศสาหรับเจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์
สาหรับการเป่าล้างเพื่อพัฒนาบ่อน้าบาดาล
จานวน 1 ชุดๆ ละ 3,250,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย
- เครื่องอัดอากาศผลิตปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ฟุต/นาที
แรงดันใช้งานสูงสุด (Maximum Woring Pressure)
ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ตารางนิ้ว
- อุปกรณ์เป่าล้างบ่อบาดาลครบชุด

2562
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
3,000
-

3,250,000

-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
เจ้าหน้าที่

-

กองช่าง

2

แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

4 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
รถเครื่องเจาะบ่อบาดาลพรัอมอุปกรณ์ ประกอบ เครื่อง

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
22,000,000

หน่วยงาน
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
44,000,000 กองช่าง

เจาะบ่อบาดาล จานวน 5 ชุดๆ ละ 22,000,000 บาท
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 110,000,000 บาท
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องเจาะน้าบาดาลเอนกประสงค์ เจาะได้ 2 ระบบ
แบบไฮดรอลิคหมุนตรงและเจาะแบบกระแทก
แบบ DOWN THE HOLE HAMMER
ในชั้นหินแข็งความสามารถเจาะ
ได้ลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร (650 ฟุต)
ขนาดของหลุมเจาะโตไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
พร้อมเครื่องสูบน้าโคลนและชุดเจาะหินแข็ง
- เครื่องเจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมประกอบ
ติดตั้งบนรถบรรทุก 6 ล้อ และอุปกรณ์เครื่องเจาะครบชุด
- เครื่องอัดอากาศพร้อมประกอบติดตั้งรถบรรทุก 6 ล้อ
'และอุปกรณ์ครบชุด
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
เครื่องสูบน้าเบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
30,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

พร้อมปั้นหอยโข่งขนาด Ø 2" ราคาชุดละ 10,000 บาท
จานวน 3 ชุด รวม 30,000 บาท
6 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

ถังใส่น้าพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร ราคาใบละ

30,000

กองช่าง

490,000

กองช่าง

10,000 บาท จานวน 3 ใบ รวม 30,000 บาท
7 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light)
1) แบบเสากิ่งเดี่ยว ประกอบด้วย
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
30 วัตต์ จานวน 1 โคม
- เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จานวน 1 ต้น
- Screw Pile ความยาว 2 เมตร จานวน 1 ต้น
- พร้อมติดตั้ง
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แบบ ผ.03

ที่

แผนงาน

8 งานบริหารทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2561
(บาท)
ติดตั้งบริเวณสายทางบ้านห้วย ตาบลหนองโดน - บ้านงิว้
ตาบลบ้านขาม อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 7 ชุดๆละ 70,000 บาท รวม 490,000 บาท
รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย
ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2562
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

32,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองแผนและ

จานวน 1 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ

1. โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด (ยxกxส) 180 x 60 x 75 ซม.
จานวน 4 ตัว
2. โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด (ยxกxส) 150 x 75 x 75 ซม.จานวน 2 ตัว
3. เก้าอี้พนักพิงและที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้าหุ้มหนังเทียม
มีที่วางแขวน โช๊คปรับระดับสูง-ต่าได้ ขนาด
(ยxลxส) 57 x 60 x 88 ซม. จานวน 14 ตัว
รวมเงินงบประมาณ
รวมทั้งหมด

25,844,900

44,000,000

44,000,000

113,844,900
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