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ผ. 01

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ 

วัฒนธรรมและกีฬำ

     1.3 แผนงำนกำรศึกษำ   -  -  -  -  -  - 2 15,276,000      -  - 2 15,276,000       

     1.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม   -  -  -  -  -  - 1 200,000,000   1 200,000,000  2 400,000,000      

และนันทนำกำร

     1.9  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  -  -   -   -  -  - 26 5,200,000        -  - 26 5,200,000         

รวม  -  -   -  -  -  - 29 220,476,000 1 200,000,000  30 420,476,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชนและพัฒนำคุณภำพชีวิต

         2.6 แผนงำนเคหะและชุมชน  -  -   -  - 162 80,190,000 1 82,216,000  -  - 163 162,406,000

รวม  -  -   -  - 162 80,190,000 1 82,216,000  -  - 163 162,406,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

        4.6 แผนงำนเคหะและชุมชน  -  -   -  -  -  - 1 74,400 1 74,400 2 148,800

รวม  -  -   -  -  -  - 1 74,400 1 74,400 2 148,800

                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

   แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
1



ผ. 01

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

   แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

   องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

และเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร

     5.10 แผนงำนกำรเกษตร  -  -   -  - 5 3,237,000  -  -  -  - 5 3,237,000

รวม  -  -   -  - 5 3,237,000  -  -  -  - 5 3,237,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ี

     6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  -  -  -  -  -  - 1 3,250,000        -  - 1 3,250,000         

รวม  -  -   -  -  -  - 1 3,250,000     -  - 1 3,250,000      

รวมท้ังส้ิน  -  -   -   - 167 83,427,000 32 306,016,400 2 200,074,400  201 589,517,800
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการศกึษา ศาสนา  

วัฒนธรรมและกีฬา 
 
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน จัดซ้ือชุดส่ือการเรียนการสอน - - - 14,976,000 - โรงเรียนในสังกัดองค์การ 1. องค์การบริหารส่วน กองการศึกษาฯ

การยกระดับผลสัมฤทธ์ิและ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่ ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิมีการ

คุณภาพการศึกษา กิจกรรม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน (ห้องเรียน Learn Education) สถานศึกษาในสังกัด มีระบบส่งเสริมการเรียน ยกระดับผลสัมฤทธ์ิคุณภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การสอนท่ีใช้งานได้อย่างมี ของนักเรียนในด้านวิชา

การสอนความเป็นเลิศด้าน 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 26 โรงเรียน ๆ เป็นเงิน 14,976,000 บาท ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1. ชุดส่ือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศตร์ ร้อยละ 80 คณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

(ห้องเรียน Learn Education) 2. ชุดส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2. สถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ 3. การเรียน Online ผ่านระบบ Learn AnyWhere ได้รับการยกระดับคุณภาพ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 4. มีระบบ Online Quiz สามารถด าเนินการทดสอบ เป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้ปกครอง

การเรียนท้ายบทเรียนทันที หลังเรียนจบ และชุมชน

5. มีระบบ Report Teacher Portal 

สามารถติดตามการใช้ระบบของนักเรียนได้

6. มีการจัดลองการสอบ Tcaster Mock ก่อนสอบจริง

และวิเคราะห์ผลให้กับทางโรงเรียน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

1-3/1



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 โครงการผู้น าการศึกษา 1. เพ่ือจัดอบรมผู้บริหารสถาน จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา - - - 300,000 - ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 1. ผู้บริหารสถานศึกษา กองการศึกษาฯ

ยุคใหม่ ใจต่ืนรู้ ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในสังกัดน าความรู้และทักษะ

จังหวัดชัยภูมิให้มีความรู้ ความเข้าใจ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 26 โรงเรียน และมีใจต่ืนรู้ ไปใช้ในการจัดการศึกษาได้

เก่ียวกับการศึกษายุคใหม่ จ านวน 60 คน ประกอบด้วย สามารถปรับเปล่ียน 2. สถานศึกษาในสังกัด

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีใจต่ืนรู้ 1.ผู้บริหารสถานศึกษา ตามสภาวะการณ์ ได้รับการยกระดับคุณภาพ

รองรับการเปล่ียนแปลงจาก 2. รองผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจุบันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้ปกครอง

สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ 3. วิทยากร ชุมชน

4. เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

1-3/2



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพุทธอุทยานพระใหญ่ 1. เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ เป้าหมายเชิงปริมาณ - - - 200,000,000 200,000,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ 1. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ กองการศึกษาฯ

ทวารวดีศรีชัยภูมิ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า ก่อสร้างพุทธอุทยานพระใหญ่ พุทธอุทยานพระใหญ่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เฉลิมพระเกียรติพระบาท เจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล ทวารวดีศรีชัยภูมิ 1 แห่ง ประกอบด้วย ทวารวดีศรีชัยภูมิ เจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 1. ส ารวจพ้ืนท่ีออกแบบประมาณราคา ร้อยละ 80 เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

 เน่ืองในโอกาสมหามงคล 72 พรรษา ในปี 2568 2. ปรับปรุงพ้ืนท่ี 72 พรรษา ในปี 2568

 เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 3. ก่อสร้างถนนอาคาร 2.เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว

72 พรรษา ปี 2568 ท่ีมีความส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ 4. ก่อสร้างสังเวชนียสถาน ท่ีมีความส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ

และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 5. ก่อสร้างพระใหญ่ทวารวดีศรีชัยภูมิ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชน เป้าหมายเชิงคุณภาพ ของประชาชน

3.เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการประกอบ เป็นสถานท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา 3.เป็นศูนย์รวมในการประกอบ

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นศุนย์กลางการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

4.เพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษา ทางศาสนาของคณะสงฆ์และส่วนราชการ 4.เป็นศูนย์กลางการศึกษา

และเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงประชาชนท่ัวไป และเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

ตลอดจนฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ตลอดจนฝึกอบรมปฏิบัติธรรม

1-8/1

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5.เพ่ือจัดต้ังมูลนิธิพระใหญ่ 5.จัดต้ังมูลนิธิพระใหญ่

ทวารวดีศรีชัยภูมิเป็นองค์กร ทวารวดีศรีชัยภูมิเป็นองค์กร

บริหารจัดการ บริหารจัดการ
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมร้ือถอน ปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน กวางโจนศึกษามีความเหมาะสม ศาสนาและ

โรงเรียนกวางโจนศึกษา และติดต้ังโคมไฟฟ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 สวยงาม และปลอดภัย พร้อม วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า รู้ และให้บริการชุมชน

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  

และปลอดภัย N=16.263936 E=102.200361

(รายละเอียดตามประมาณราคาอบจ.ชัยภูมิ)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงอาหาร เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารโรงอาหารท่ีได้ อาคารโรงอาหาร ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาลอนคู่เป็นเมทัลชีท ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร มาตรฐานและใช้งาน กุดน้ าใสพิทยาคมมีความ ศาสนาและ

โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เปล่ียนหลังคาลอนคู่เป็นเมทัลชีท ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  475.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และให้

และปลอดภัย N=15.548807  E=101.812758 บริการชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ปูกระเบ้ือง และติดต้ังโคมไฟฟ้า ปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน เกษตรสมบูรณ์วิทยาคมมีความ ศาสนาและ

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ปูกระเบ้ือง ขนาดพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

วิทยาคม สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ และให้

และปลอดภัย พิกัด  บริการชุมชน

N=16.298279  E=101.934231

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติเป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 กองการศึกษา

และอาคารประกอบ 72 พรรษา  เปล่ียนฝ้าเพดาน ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ มาตรฐานและใช้งาน พรรษาของโรงเรียนโคกสะอาด ศาสนาและ

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา พร้อมร้ือถอน และติดต้ังโคมไฟฟ้า 72 พรรษา เปล่ียนฝ้าเพดาน ได้ ร้อยละ 80 วิทยามีความเหมาะสม สวยงาม วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  320.00 ตารางเมตร และปลอดภัย พร้อมส าหรับการ

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  ให้บริการชุมชน

และปลอดภัย N=16.482945  E=102.081559

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมร้ือถอนและปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน ตรีประชาพัฒนศึกษามีความ ศาสนาและ

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ติดต้ังโคมไฟฟ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ไม่น้อยกว่า  320.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  ให้บริการชุมชน

และปลอดภัย N=15.499632  E=101.436548

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงอาหาร เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารโรงอาหารท่ีได้ อาคารโรงอาหาร ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ปูกระเบ้ือง ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร มาตรฐานและใช้งาน เนินสง่าวิทยา มีความเหมาะสม ศาสนาและ

โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ปูกระเบ้ือง ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ได้ ร้อยละ 80 สวยงาม และปลอดภัย พร้อม วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม 320.00  ตารางเมตร ส าหรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  การเรียนรู้ และให้บริการชุมชน

และปลอดภัย N=15.564749  E=101.999537

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

7 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 3 ช้ัน เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียน 3 ช้ัน ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ปูกระเบ้ือง ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ช้ัน มาตรฐานและใช้งาน โนนกอกวิทยามีความเหมาะสม ศาสนาและ

โรงเรียนโนนกอกวิทยา 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ปูกระเบ้ือง ขนาดของพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 สวยงาม และปลอดภัย พร้อม วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ส าหรับการจัดกิจกรรมการ

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  เรียนรู้ และให้บริการชุมชน

และปลอดภัย N=16.179762 E=101.924807

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม ร้ือฝ้าเป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เพดานเดิมพร้อมติดต้ังใหม่และทาสีปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน โนนคร้อวิทยามีความเหมาะสม ศาสนาและ

โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ภายใน ร้ือฝ้าเพดานเดิม พร้อมติดต้ังใหม่ ได้ ร้อยละ 80 สวยงาม และปลอดภัย พร้อม วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร และทาสีภายใน ส าหรับการจัดกิจกรรมการ

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร เรียนรู้ และให้บริการชุมชน

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด 

และปลอดภัย N=15.521983  E=101.774610  

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าพดานพร้อมร้ือถอนและติดต้ังปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน บ้านเด่ือวิทยาคมมีความ ศาสนาและ

โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม โคมไฟฟ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้  และให้

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  บริการชุมชน

และปลอดภัย N=16.114260  E=101.887856

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

10 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงอาหารต่อเติมเป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารโรงอาหาร ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ช่องจ าหน่ายอาหารและปูกระเบ้ือง ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร มาตรฐานและใช้งาน บ้านเป้าวิทยามีความเหมาะสม ศาสนาและ

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ต่อเติมช่องจ าหน่ายอาหาร ได้ ร้อยละ 80 สวยงาม และปลอดภัย พร้อม วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม และปูกระเบ้ือง ส าหรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร การเรียนรู้และให้บริการชุมชน

และปลอดภัย พิกัด  

N=16.377856  E=101.970386

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมร้ือถอน ปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน บ้านหันวิทยาคม มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนบ้านหันวิทยา และติดต้ังโคมไฟฟ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ และ

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  ให้บริการชุมชน

และปลอดภัย N=16.299811  E=102.023621

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
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ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

12 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงลานหน้าเสาธง เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ ลานหน้าเสาธง ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงลานหน้าเสาธง มาตรฐานและใช้งาน บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม ศาสนาและ

โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์ 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ ร้อยละ 80 มีความเหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

วิทยาคม สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย พิกัด  ให้บริการชุมชน

N=15.503889  E=101.689144

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/12



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

13 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารโรงจอดรถ ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ปูกระเบ้ือง และติดต้ังโคมไฟฟ้า ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ มาตรฐานและใช้งาน โป่งนกประชาสามัคคี มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ปูกระเบ้ือง ขนาดพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่น้อยกว่า  320.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย พิกัด ให้บริการชุมชน

N=15.762887 E=101.557568

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/13



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

14 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ปูกระเบ้ือง และติดต้ังโคมไฟฟ้า ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ปูกระเบ้ือง มาตรฐานและใช้งาน เพชรวิทยาคาร มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  320.00 ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ตารางเมตร และติดต้ังโคมไฟฟ้า ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย N=16.343013 E=102.275289 ให้บริหารชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/14



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

15 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราว เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนช่ัวคราว กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดานพร้อมร้ือถอนและ ปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราว มาตรฐานและใช้งาน ของโรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ศาสนาและ

โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ติดต้ังโคมไฟฟ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ได้ ร้อยละ 80 มีความเหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม 320.00 ตารางเมตร กิจกรรมการเรียนรู้ และให้

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า บริการชุมชน

และปลอดภัย พิกัด  

N=15.887030 E=101.793722

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/15



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

16 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงอาหาร เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารโรงอาหารท่ีได้ อาคารโรงอาหาร ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ติดต้ังฝ้าฉาบเรียบ พร้อมร้ือถอนและปรับปรุงอาคารโรงอาหาร มาตรฐานและใช้งาน มัธยมชัยมงคลรังงามมีความ ศาสนาและ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม ติดต้ังโคมไฟฟ้า ติดต้ังฝ้าฉาบเรียบ ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและ ติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ และให้

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  บริการชุมชน

และปลอดภัย N=15.489560 E=101.954893

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/16



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

17 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน มัธยมบ้านแก้งวิทยา มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500.00  ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย N=16.180872 E=102.324274 ให้บริการชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/17



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

18 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราว เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนช่ัวคราว กองการศึกษา

และอาคารประกอบ โรงเรียน เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมร้ือถอนและปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราว มาตรฐานและใช้งาน ของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ศาสนาและ

มัธยมหนองศาลา ติดต้ังโคมไฟฟ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ได้ ร้อยละ 80 มีความเหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00  ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ และให้

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด บริการชุมชน

และปลอดภัย N=16.236334 E=102.289504

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

1-9/18



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

19 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 3 ช้ัน เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียน 3 ช้ัน ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดานรอบนอกและทาสี ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ช้ัน มาตรฐานและใช้งาน ลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา ภายใน เปล่ียนฝ้าเพดานรอบนอกและทาสีภายใน ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พิกัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และ

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน N=15.707543 E=101.937563 ให้บริการชุมชน

และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/19



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

20 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคาร 1 ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ ปูกระเบ้ือง ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ปูกระเบ้ือง มาตรฐานและใช้งาน สตรีชัยภูมิ 2 มีความเหมาะสม ศาสนาและ

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร ได้ ร้อยละ 80 สวยงาม และปลอดภัย วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พิกัด  พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน N=15.851195 E=102.065630 การเรียนรู้ และให้บริการชุมชน

และปลอดภัย (รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/20



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

21 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 3 ช้ัน เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคาร 3 ช้ัน ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนฝ้าเพดาน พร้อมร้ือถอน ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ช้ัน มาตรฐานและใช้งาน สระพังวิทยาคม มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนสระพังวิทยาคม และติดต้ังโคมไฟฟ้า เปล่ียนฝ้าเพดาน ขนาดพ้ืนท่ี ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมร้ือถอนและติดต้ังโคมไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ และให้

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด บริการชุมชน

และปลอดภัย N=16.392705 E=102.399128

(รายละเอียดตามประมาณราคา  อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/21



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

22 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงอาคารเรียนรวม  มาตรฐานและใช้งาน หนองขามวิทยา มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนหนองขามวิทยา 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500.00  ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และให้

และปลอดภัย N=16.163002 E=102.183223 บริการชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/22



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

23 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 2 เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียน 2 ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาลอนคู่เป็นเมทัลชีท ปรับปรุงอาคารเรียน 2 มาตรฐานและใช้งาน หนองไผ่วิทยานุสรณ์ มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เปล่ียนหลังคาลอนคู่เป็นเมทัลชีท ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงามและ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 475.00  ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการ

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย N=15.720124 E=102.095740 ให้บริการชุมชน

รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

1-9/23



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

24 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน หนองสังข์วิทยายน มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน รายละเอียด ดังน้ี กิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย พิกัด  ให้บริการชุมชน

N=16.263895 E=102.365811

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/24



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

25 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนรวม เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารเรียนท่ีได้ อาคารเรียนรวม ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนหลังคาลอนคู่เป็นเมทัลชีท ปรับปรุงอาคารเรียนรวม มาตรฐานและใช้งาน ห้วยต้อนพิทยาคม มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เปล่ียนหลังคาลอนคู่เป็นเมทัลชีท ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  475.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย N=15.883026 E=101.935689 ให้บริการชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/25



ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

    1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

         1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

26 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงอาหาร เป้าหมายเชิงปริมาณ  -  -  - 200,000     - มีอาคารโรงอาหารท่ีได้ อาคารโรงอาหาร ของโรงเรียน กองการศึกษา

และอาคารประกอบ เปล่ียนกระเบ้ืองลอนคู่เป็นเมทัลชีท ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร มาตรฐานและใช้งาน ห้วยยางวิทยาคม มีความ ศาสนาและ

โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมอาคาร เปล่ียนกระเบ้ืองลอนคู่เป็นเมทัลชีท ได้ ร้อยละ 80 เหมาะสม สวยงาม และ วัฒนธรรม

สถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร ปลอดภัย พร้อมส าหรับการจัด

การเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน พิกัด  กิจกรรมการเรียนรู้ และ

และปลอดภัย N=16.549867 E=101.867425 ให้บริการชุมชน

(รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

1-9/26



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านนาเขินหมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านนาเขิน  หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ซอยบ้านนายก้อน) ต าบลคอนสาร เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.615599 E=101.928437 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.615708 E=101.928448

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.615909 E=101.928449

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.616140 E=101.928585

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.616309 E=101.928598

จุดท่ี 6 N=16.616425 E=101.928597

จุดท่ี 7 N=16.616616 E=101.928589

จุดท่ี 8 N=16.616851 E=101.928567

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

2-6/1



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

2 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านคอนสาร  หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านคอนสาร  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ซอยบ้านนายอุทัย) ต าบลคอนสาร เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.618283 E=101.928562 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.618319 E=101.928444

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.618341 E=101.928358

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.618369 E=101.928235

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.618345 E=101.928113

จุดท่ี 6 N=16.618387 E=101.928004

จุดท่ี 7 N=16.618423 E=101.927954

จุดท่ี 8 N=16.618491 E=101.927856

2-6/2



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

3 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีชุมชนศูนย์การเรียนรู้ ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เทศบาลต าบลต าบลคอนสาร ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หมู่ท่ี 2 ต าบลคอนสาร 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ชุมชนศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบล 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

คอนสาร  หมู่ท่ี 2 ต าบลคอนสาร เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.617227 E=101.919903  อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.617262 E=101.919772 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.617289 E=101.919624

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.617315 E=101.919482

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.617347 E=101.919276

จุดท่ี 6 N=16.617400 E=101.919074

จุดท่ี 7 N=16.617437 E=101.918859

จุดท่ี 8 N=16.617470 E=101.918716
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

4 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหัวนาม่วง  หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหัวนาม่วง  หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ถนนเทศบาล16) ต าบลคอนสาร เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.607877 E=101.9187223

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.607828 E=101.918820

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.607782 E=101.918918

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.607716 E=101.919050

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.607724 E=101.919203

จุดท่ี 6 N=16.607758 E=101.919384

จุดท่ี 7 N=16.607714 E-101.919573

จุดท่ี 8 N=16.607652 E=101.919615
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

5 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านนาโปร่ง  หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านนาโปร่ง  หมู่ท่ี 7 (ถนนหน้าวัด 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ตาลเด่ียว)  ต าบลคอนสาร เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.606994 E=101.929392 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.607171 E=101.929123

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.607368 E=101.928851

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.607591 E=101.928545

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.706781 E=101.928283

จุดท่ี 6 N=16.608006 E=101.927977

จุดท่ี 7 N=16.608223 E=101.927686

จุดท่ี 8 N=16.608435 E=101.927395
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

6 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านน้ าพุปางวัว หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านน้ าพุปางวัว หมู่ท่ี 8 (ถนนน้ าพุ 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ปางวัว-ดงบัง) ต าบลคอนสาร เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.605422 E=101.931672 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.605698 E=101.931765

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.605930 E=101.931849

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.606007 E=101.932157

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.606035 E=101.932389

จุดท่ี 6 N=16.606389 E=101.932416

จุดท่ี 7 N=16.606653 E=101.932403

จุดท่ี 8 N=16.606951 E=101.932428
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านดงบังเหนือ หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านดงบังเหนือ  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ซอยนายกลม - นายสาม) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลดงบัง  อ าเภอคอนสาร บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.168663 E=101.942768 

จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.618612 E=101.942580

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.618585 E=101.942332

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.618603 E=101.9421245

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.618674 E=101.941917

จุดท่ี 6 N=16.618738 E=101.941727

จุดท่ี 7 N=16.618785 E=101.941531

จุดท่ี 8 N=16.618798 E=101.941329

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านฝายดินสอ หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านฝายดินสอ หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ถนนจ้าวโง้)   ต าบลดงบัง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.608440 E=101.943957 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.608415 E=101.9423911

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.608614 E=101.943898

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.608793 E=101.943868

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.608969 E=101.943582

จุดท่ี 6 N=16.609133 E=101.943832

จุดท่ี 7 N=16.609306 E=101.943816

จุดท่ี 8 N=16.609463 E=101.943793
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านทุ่งลุยลาย หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านทุ่งลุยลาย หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลทุ่งลุยลาย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ พิกัด

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 1 N=16.499224 E=101.746060

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 2 N=16.499218 E=101.746231

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 3 N=16.499224 E=101.746437

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 4 N=16.499213 E=101.746609

จุดท่ี 5 N=16.499207 E=101.746753

จุดท่ี 6 N=16.499179 E=101.746980

จุดท่ี 7 N=16.499162 E=101.747202

จุดท่ี 8 N=16.499168 E=101.747407

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

10 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านร่องแว่  หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านร่องแว่  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลทุ่งลุยลาย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ พิกัด

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 1 N=16.497885 E=101.762127 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 2 N=16.497864 E=101.762225

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 3 N=16.497831 E=101.762327

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 4 N=16.497798 E=101.762429

จุดท่ี 5 N=16.497731 E=101.762588

จุดท่ี 6 N=16.497685 E=101.762677

จุดท่ี 7 N=16.497642 E=101.762772

จุดท่ี 8 N=16.497605 E=101.762867
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

11 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านน้ าทิพย์  หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านน้ าทิพย์  หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลทุ่งลุยลาย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ พิกัด

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 1 N=16.483383 E=101.780654

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 2 N=16.483320 E=101.780783

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 3 N=16.483241 E=101.780947

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 4 N=16.483111 E=101.781204

จุดท่ี 5 N=16.483019 E=101.781556

จุดท่ี 6 N=16.482994 E=101.781694

จุดท่ี 7 N=16.482973 E=101.781829

จุดท่ี 8 N=16.482935 E=101.781975
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

12 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองหญ้าโก้ง   ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งลุยลาย   ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองหญ้าโก้ง  หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลทุ่งลุยลาย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ พิกัด กลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 1 N=16.490724 E=101.800167

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 2 N=16.490666 E=101.800052

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 3 N=16.490587 E=101.799937

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 4 N=16.490506 E=101.799825

จุดท่ี 5 N=16.490430 E=101.799733

จุดท่ี 6 N=16.490337 E=101.799628

จุดท่ี 7 N=16.490270 E=101.799538

จุดท่ี 8 N=16.490195 E=101.799438
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองเชียงรอดใต้ ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งลุยลาย   ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองเชียงรอดใต้  หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลทุ่งลุยลาย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ พิกัด กลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 1 N=16.509049 E=101.820177 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 2 N=16.509093 E=101.820289

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 3 N=16.509149 E=101.820435

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 4 N=16.509199 E=101.820589

จุดท่ี 5 N=16.508882 E=101.819759

จุดท่ี 6 N=16.508938 E=101.819879

จุดท่ี 7 N=16.508973 E=101.819980

จุดท่ี 8 N=16.509011 E=101.820067
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

14 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโนนศิลา หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนศิลา  หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลทุ่งลุยลาย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ พิกัด

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 1 N=16.498991 E=101.743049 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 2 N=16.499095 E=101.743163

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 3 N=16.499145 E=101.743254

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 4 N=16.499203 E=101.743358

จุดท่ี 5 N=16.499240 E=101.743484

จุดท่ี 6 N=16.499261 E=101.743573

จุดท่ี 7 N=16.499278 E=101.743666

จุดท่ี 8 N=16.499290 E=101.743784
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

15 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองเชียงรอดเหนือ ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.)  หมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งลุยลาย   ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองเชียงรอดเหนือ หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคา รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลทุ่งลุยลาย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ พิกัด กลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 1 N=16.512944 E=101.824938 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 2 N=16.512789 Eช101.824858

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 3 N=16.512687 E=101.824804

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 4 N=16.512606 E=101.824758

จุดท่ี 5 N=16.512536 E=101.824716

จุดท่ี 6 N=16.512483 E=101.824682

จุดท่ี 7 N=16.512416 E=101.824641

จุดท่ี 8 N=16.512338 E=101.824600
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโคกสูง หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโคกสูง  หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโคกสูง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.822396  E=101.972948

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.832396  E=101.972997

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.833018  E=101.973015

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.833018  E=101.973015

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.833762  E=101.972970

จุดท่ี 6 N=15.834193  E=101.972907

จุดท่ี 7 N=15.834531  E=101.972895

จุดท่ี 8 N=15.834174  E=101.972895

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

17 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโสกตลับ  หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโสกตลับ  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโคกสูง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.825570  E=101.980876

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.826547  E=101.980811

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.827174  E=101.980656

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.827766  E=101.980427

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.825570  E=101.980295

จุดท่ี 6 N=15.828319  E=101.981780

จุดท่ี 7 N=15.828803  E=101.979978

จุดท่ี 8 N=15.803803  E=101.979652
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

18 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านยางบ่า  หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านยางบ่า  หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโคกสูง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.841864 E=  101.974612

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.841106  E=101.973896

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.840902 E=101.973441

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.840708  E=101.973048

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.840459 E=101.925534

จุดท่ี 6 N=15.839733  E=101.972086

จุดท่ี 7 N= 15.837494 E=101.972477

จุดท่ี 8 N= 15.803553 E=101.972747
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

19 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านห้วยยาง  หมู่ท่ี 4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยยาง  หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโคกสูง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.873539  E=101.896673

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.873539  E=101.866740

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.873462  E=101.896508

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.873425  E=101.896106

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.873356  E=101.895666

จุดท่ี 6 N=15.873269  E=101.895157

จุดท่ี 7 N=15.873110  E=101.894233

จุดท่ี 8 N=15.872849  E=101.893739
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

20 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองโสมง หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองโสมง หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโคกสูง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.823428  E=101.965361

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.822987  E=101.965510

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N= 15.822185 E=101.965673

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.822185  E=101.965743

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.821823  E=101.965908

จุดท่ี 6 N=15.821430  E=101.965928

จุดท่ี 7 N= 15.820717 E=101.966080

จุดท่ี 8 N= 15.819633 E=101.966166

2-6/20



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

21 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านห้วยตะแคง  หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยตะแคง  หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโคกสูง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.897713  E=101.866732

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.898761  E=101.866331

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.899462  E=101.865660

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.900120  E=101.865196

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.900730  E=101.864881

จุดท่ี 6 N=15.901479  E=101.864532

จุดท่ี 7 N=15.902659  E=101.864283

จุดท่ี 8 N=15.903607  E=101.864090
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองเข่ือง หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองเข่ือง หมู่ท่ี 6 (บ้านนาง 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ทองเหลือ พรหมกุดตุ้ม - บ้านนาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ทองยอด  เจนบ้านผือ) ต าบลกุดตุ้ม บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.772363 E=102.133936

อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.772295 E=102.133752

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.772284 E=102.133570

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.772174 E=102.133414

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.772187 E=102.133232

จุดท่ี 6 N=15.772133 E=102.133073

จุดท่ี 7 N=15.772096 E=102.133924

จุดท่ี 8 N=15.772070 E=102.132788

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

23 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านบะก่าม ม.7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านบะก่าม ม.7 (บ้านนางกัญญา 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ดวงปากดี-บ้านนางศศิกา เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ก าแพงมิตร) ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.788625 E=102.180030

จ.ชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.789199 E=102.179955

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.789706 E=102.179926

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.790180 E=102.179815

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.790551 E=102.179912

จุดท่ี 6 N=15.790917 E=102.179474

จุดท่ี 7 N=15.791306 E=102.179784

จุดท่ี 8 N=15.792216 E=102.179851
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

24 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านกุดตุ้ม หมู่ท่ื4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดตุ้ม หมู่ท่ี4 (บ้านนายบุญเหลือ 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

พรมกุดตุ้ม-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

บ้านหนองคู) ต าบลกุดตุ้ม อ.เมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.784470 E=102.133348

จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.784967 E=102.133270

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.785720 E=102.133357

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.786642 E=102.133179

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.786254 E=102.133266

จุดท่ี 6 N=15.786680 E=102.133262

จุดท่ี 7 N=15.787766 E=102.133324

จุดท่ี 8 N=15.787661 E=102.133662
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

25 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านกุดตุ้ม ม.4,13 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดตุ้ม ม.4,13 (บ้านนางบุบผา 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

อาสายุทธ-สามแยกท้ายหมู่บ้าน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

กุดตุ้ม) ต าบลกุดตุ้ม อ.เมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.788369 E=102.132382

จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.788239 E=102.132483

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.788078 E=102.132574

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.787949 E=102.132646

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.787844 E=102.132687

จุดท่ี 6 N=15.787737 E=102.132731

จุดท่ี 7 N=15.787625 E=102.132761

จุดท่ี 8 N=15.787539 E=102.132771
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

26 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ท่ี 8 (บ้านนางอุ่น 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

อิมสุข-บ้านนายสุเทพ ทิพย์ชาติ) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.776306 E=102.177898

จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.776325 E=102.177937

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.776144 E=102.177975

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.775594 E=102.177955

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.775804 E=102.177969

จุดท่ี 6 N=15.775649 E=102.177952

จุดท่ี 7 N=15.775522 E=102.177971

จุดท่ี 8 N=15.775341 E=102.177982
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

27 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านผือ หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านผือ หมู่ท่ี 1 (บ้านนายสมัคร 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

หินชัยภูมิ) ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.810821 E=102.099997

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.810847 E=102.101241

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.809880 E=102.101895

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.810522 E=102.101556

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.810584 E=102.100854

จุดท่ี 6 N=15.810183E=102.101487

จุดท่ี 7 N=15.811409 E=102.101731

จุดท่ี 8 N=15.810401 E=102.101163
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

28 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านสระไข่น้ า หมู่ท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านสระไข่น้ า หมู่ท่ี 2 (บ้านบัวผัน 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

คลองไข่น้ า-บ้านนายเปียง ศรีชมช่ืน) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.807145 E=102.102134

จังหวัดชัยูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.807384 E=102.102019

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.807615 E=102.101920

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.807737 E=102.101767

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.807967 E=102.101647

จุดท่ี 6 N=15.808104 E=102.101538

จุดท่ี 7 N=15.808284 E=102.101357

จุดท่ี 8 N=15.808470 E=102.101270
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

29 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านกุดตุ้ม หมู่ท่ี 4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดตุ้ม หมู่ท่ี 4 (บ้านนางสมควร 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

พรมกุดต้ัม-โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคี เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

วิทยา) ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.772451 E=102.134055

จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.772464 E=102.134451

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.777563 E=102.134890

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.772579 E=102.135339

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.772704 E=102.135846

จุดท่ี 6 N=15.778370 E=102.136239

จุดท่ี 7 N=15.772954 E=102.136390

จุดท่ี 8 N=15.772241 E=102.136773
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

30 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านผือ หมู่ท่ี 15 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอเมือง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านผือ หมู่ท่ี15 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

บ้านผือ-บ้านนางนรินทร์รัตน์ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

วงษ์ชัยริศ)ต าบลกุดตุ้ม อ.เมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.818902 E=102.095717

จ.ชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.818896 E=102.095946

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.818946 E=102.096164

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.818888 E=102.096381

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.818939 E=102.096572

จุดท่ี 6 N=15.818889 E=102.096826

จุดท่ี 7 N=15.818977 E=102.097028

จุดท่ี 8 N=15.818988 E=102.097025
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

31 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองคอนไทย ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 18 ต าบลกุดตุ้ม อ าเภอ ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ เมือง จังหวัดชัยภูมิ รวมถึง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองคอนไทย หมู่ท่ี 18 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ซอยบ้านนายอนุวัฒน์  แสงศรี) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ปลอดภัยและคล่องตัวใน ได้มากข้ึน

ต.บ้านกุดตุ้ม อ าเภอเมือง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.770872 E=102.167251 ช่วงเวลากลางคืน

จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.771193 E=102.167225

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.771395 E=102.167213

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.771670 E=102.167113

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.771907 E=102.166973

จุดท่ี 6 N=15.772220 E=102.166880

จุดท่ี 7 N=15.772262 E=102.166729

จุดท่ี 8 N=15.772638 E=102.166594
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีต าบลโนนแดง   ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง  หน้าท่ีท าการ และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อย่างปลอดภัยและคล่องตัว บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลโนนแดง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.792122 E=101.902767

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.792331 E=101.902514

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.792528 E=101.902258

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.792756 E=101.901936

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.792906 E=101.901783

จุดท่ี 6 N=15.793072 E=101.901589

จุดท่ี 7 N=15.793203 E=101.901394

จุดท่ี 8 N=15.793347 E=101.901183

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

33 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโนนแดง  หมู่ท่ี 1  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนแดง  หมู่ท่ี 1 (บ้านโนนแดง 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

-บ้านห้วยยาง) ต าบลโนนแดง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.788481 E=101.893419

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.788206 E=101.893550

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.787908 E=101.893683

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.787633 E=101.893822

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.787331 E=101.894006

จุดท่ี 6 N=15.787036 E=101.894192

จุดท่ี 7 N=15.786811 E=101.894358

จุดท่ี 8 N=15.786331 E=101.894561
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

34 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโนนแดง หมู่ท่ี 1-  2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนแดง  หมู่ท่ี 2(บ้านโนนแดง 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 2)ต าบลโนนแดง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.784117 E=101.903003

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.784067 E=101.902703

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.784128 E=101.902467

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.784158 E=101.902175

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.784142 E=101.901853

จุดท่ี 6 N=15.784044 E=101.901644

จุดท่ี 7 N=15.783947 E=101.901400

จุดท่ี 8 N=15.783583 E=101.901133
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

35 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโนนเสาเล้า  หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ท่ี 3 (บ้านโนน 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 เสาเล้า หมู่ท่ี 3 - โรงเรียนบ้านโนน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

เสาเล้า) ต าบลโนนแดง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.806772 E=101.913972

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.807147 E=101.913994

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.807333 E=101.914272

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.807472 E=101.914592

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.807689 E=101.914911

จุดท่ี 6 N=15.807936 E=101.915178

จุดท่ี 7 N=15.808206 E=101.915453

จุดท่ี 8 N=15.808575 E=101.915819
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

36 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านเจริญผล  หมู่ท่ี 4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเจริญผล  หมู่ท่ี 4 (บ้านเจริญผล 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

หมู่ท่ี 4 - เทศบาลต าบลบ้านเขว้า) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

 ต าบลโนนแดง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.779419 E=101.900572

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.779122 E=101.900881

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.778942 E=101.901042

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.778744 E=101.901175

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.778494 E=101.901286

จุดท่ี 6 N=15.778214 E=101.901372

จุดท่ี 7 N=15.777942 E=101.901436

จุดท่ี 8 N=15.777625 E=101.901453
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

37 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองแวง หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองแวง  หมู่ท่ี 5(รอบบ้าน 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

หนองแวง หมู่ท่ี 5) ต าบลโนนแดง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.785144 E=101.902683

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.785397 E=101.902700

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.785658 E=101.902714

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.785944 E=101.902731

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.786147 E=101.902722

จุดท่ี 6 N=15.786522 E=101.902750

จุดท่ี 8 N=15.786778 E=101.902814

จุดท่ี 8 N=15.787069 E=101.902861
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

38 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองบ่อ  หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองบ่อ  หมู่ท่ี 6 (ทางเข้า 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

โรงเรียนบ้านโนนแดง - รอบบ้าน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

 หนองบ่อ หมู่ท่ี 6) ต าบลโนนแดง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15780942 E=101.896742

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.780592 E=101.896653

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.780322 E=101.896617

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.780117 E=101.896553

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.779928 E=101.896450

จุดท่ี 6 N=15.779622 E=101.896356

จุดท่ี 7 N=15.779361 E=101.896311

จุดท่ี 8 N=15.779056 E=101.896289
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

39 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านซับช่องแมว  หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านซับช่องแมว  หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 (ทางเข้าบ้านซับช่องแมว หมู่ท่ี 7 - เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

 วัดซับช่องแมว) ต าบลโนนแดง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.853833 E=101.913469

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.853481 E=101.913394

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.853400 E=101.913217

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.853242 E=101.913053

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.852922 E=101.912881

จุดท่ี 6 N=15.852722 E=101.912753

จุดท่ี 7 N=15.862836 E=101.902533

จุดท่ี 8 N=15.852356 E=101.912978
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

40 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองโสมงเหนือ  หมู่ท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองโสมงเหนือ  หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

  (ตลาดชุมชน 200 ปี - รอบหนอง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

โสมงเหนือ หมู่ท่ี 8) ต าบลโนนแดง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.784769 E=101.897778

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.784669 E=101.897642

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.784553 E=101.897428

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15784472 E=101.897175

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.784756 E=101.897267

จุดท่ี 6 N=15.784983 E=101.897222

จุดท่ี 7 N=15.785250 E=101.897167

จุดท่ี 8 N=15.785536 E=101.897192
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

41 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านเจริญทรัพย์  หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเจริญทรัพย์  หมู่ท่ี 9 (บ้านเจริญ 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ทรัพย์  หมู่ท่ี 9 - ถนนเช่ือมท่ีว่าการ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

 อ าเภอบ้านเขว้า) ต าบลโนนแดง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.779683 E=101.903428

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.779678 E=101.902919

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.779581 E=101.902450

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.779550 E=101.902067

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.779550 E=101.901606

จุดท่ี 6 N=15.779508 E=101.901244

จุดท่ี 7 N=15.779497 E=101.900872

จุดท่ี 8 N=15.779517 E=101.900519
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านส้มป่อย หมู่ท่ี 1 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ -บ้านรองจวบ ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านส้มป่อย หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

-บ้านรองจวบ ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.711121 E=101.837140 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.711094 E=101.836928 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.711050 E=101.836643

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.711014 E=101.836402

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.710942 E=101.836112

จุดท่ี 6 N=15.710864 E=101.835807

จุดท่ี 7 N=15.710786 E=101.835423

จุดท่ี 8 N=15.710910 E=101.835101

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

43 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 2 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (สายวัดโนนม่วง) ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนม่วง หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(สายวัดโนนม่วง) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.701583 E=101.844751 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.701386 E=101.844563 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.701229 E=101.844393

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.700991 E=101.844146

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.700722 E=101.843985

จุดท่ี 6 N=15.700412 E=101.843878

จุดท่ี 7 N=15.700154 E=101.843846

จุดท่ี 8 N=15.699906 E=101.843846
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

44 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนเชือก หมู่ท่ี 3 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนเชือก หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.724143 E=101.830580 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.723956 E=101.830597 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.723760 E=101.830628

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.723561 E=101.830646

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.723163 E=101.830585

จุดท่ี 6 N=15.722858 E=101.830509

จุดท่ี 7 N=15.722560 E=101.830447

จุดท่ี 8 N=15.722225 E=101.830461
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

45 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 4 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ทางไปบ้านห้วยบง) ต าบลส้มป่อย2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ทางไปบ้านห้วยบง) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.698306 E=101.813785 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.698231 E=101.813546 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.698168 E=101.813326

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.697898 E=101.812699

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.697784 E=101.812420

จุดท่ี 6 N=15.697588 E=101.812055

จุดท่ี 7 N=15.697485 E=101.811851

จุดท่ี 8 N=15.697413 E=101.811561
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

46 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านกุดตูม หมู่ท่ี 5 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดตูม หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.732440 E=101.834013 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.732212 E=101.833877 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.731880 E=101.833724

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.731529 E=101.833799

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.731178 E=101.833906

จุดท่ี 6 N=15.730868 E=101.833530

จุดท่ี 7 N=15.730765 E=101.832597

จุดท่ี 8 N=15.730311 E=101.831867
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

47 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านบุตามี หมู่ท่ี 7 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านบุตามี หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.710829 E=101.846469 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.710635 E=101.846359 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.710436 E=101.846244

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.710235 E=101.846142

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.710034 E=101.846027

จุดท่ี 6 N=15.709910 E=101.845839

จุดท่ี 7 N=15.709842 E=101.845569

จุดท่ี 8 N=15.709859 E=101.845316
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

48 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านห้วยน้อย หมู่ท่ี 8 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ทางไปทุ่งสองห้อง) ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยน้อย หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ทางไปทุ่งสองห้อง) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.731330 E=101.814262 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.730925 E=101.814119 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.730319 E=101.813783

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.730111 E=101.813555

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.729605 E=101.813416

จุดท่ี 6 N=15.729481 E=101.812729

จุดท่ี 7 N=15.729440 E=101.812171

จุดท่ี 8 N=15.729347 E=101.811559
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

49 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 9 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ทางไปท่าช้าง) ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยบง หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ทางไปท่าช้าง) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.690258 E=101.759387 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.690625 E=101.759250 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.691104 E=101.759096

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.691395 E=101.759048

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.692507 E=101.759098

จุดท่ี 6 N=15.692807 E=101.759084

จุดท่ี 7 N=15.693153 E=101.759011

จุดท่ี 8 N=15.693556 E=101.758914
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

50 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านห้วยท่าข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ข้างล าห้วยส้มป่อย) ต าบลส้มป่อย2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยท่าข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ข้างล าห้วยส้มป่อย) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.708855 E=101.823423 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.708617 E=101.823423 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.708183 E=101.823520

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.707677 E=101.823574

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.707202 E=101.823370

จุดท่ี 6 N=15.706820 E=101.823252

จุดท่ี 7 N=15.706304 E=101.822823

จุดท่ี 8 N=15.705509 E=101.822834
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

51 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองแก หมู่ท่ี 11 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองแก หมู่ท่ี 11 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

(ทางเข้าหมู่บ้าน) ต าบลส้มป่อย เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.718205 E=101.786775 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.718172 E=101.786497 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.718149 E=101.786000

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.718128 E=101.785624

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.718138 E=101.785130

จุดท่ี 6 N=15.718086 E=101.784797

จุดท่ี 7 N=15.717983 E=101.784486

จุดท่ี 8 N=15.717962 E=101.784100
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองบัวระเหว หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองบัวระเหว หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.755791 E=101.765642 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.754957 E=101.764478

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.754609 E=101.765004

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.754503 E=101.765635

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.756134 E=101.767003

จุดท่ี 6 N=15.755601 E=101.767911

จุดท่ี 7 N=15.754651 E=101.768039

จุดท่ี 8 N=15.756445 E=101.768938

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

53 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านปากค่ายช่องแมว  หมู่ท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  2  ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านปากค่ายช่องแมว  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.757147 E=101.798632 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.764686 E=101.798731

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.768993 E=101.804171

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.769056 E=101.811192

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.763787 E=101.806955

จุดท่ี 6 N=15.755466 E=101.807736

จุดท่ี 7 N=15.750947 E=101.807780

จุดท่ี 8 N=15.745304 E=101.810546
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

54 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองโจด หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองโจด หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.764553 E=101.740238 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.765506 E=101.745315

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.766523 E=101.749669

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.769997 E=101.755284

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.763810 E=101.754755

จุดท่ี 6 N=15.763549 E=101.757839

จุดท่ี 7 N=15.764843 E=101.759282

จุดท่ี 8 N=15.760010 E=101.756063
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

55 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหัวหนอง  หมู่ท่ี 4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหัวหนอง  หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.756753 E=101.778251 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.746281 E=101.778333 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.753008 E=101.779896

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.746490 E=101.780320

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.748737 E=101.781377

จุดท่ี 6 N=15.749271 E=101.783337

จุดท่ี 7 N=15.748103 E=101.783602

จุดท่ี 8 N=15.760189 E=101.792906
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

56 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านพนังเส่ือ  หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านพนังเส่ือ  หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.722352 E=101.575688 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.721290 E=101.764302

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.724157 E=101.764781

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.727523 E=101.768595

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.729940 E=101.769711

จุดท่ี 6 N=15.730425 E=101.772973

จุดท่ี 7 N=15.736745 E=101.769710

จุดท่ี 8 N=15.743121 E=101.782024
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

57 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองบัวระเหว หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองบัวระเหว หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.757056 E=101.771795 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.755467 E=101.771116

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.753292 E=101.773873

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.751310 E=101.771802

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.749058 E=101.769349

จุดท่ี 6 N=15.747684 E=101.766844

จุดท่ี 7 N=15.745045 E=101.769467

จุดท่ี 8 N=15.746881 E=101.772826
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

58 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนหญ้านาง หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.755137 E=101.734209 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.760568 E=101.748146

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.756152 E=101.745747

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.756045 E=101.748404

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.570418 E=101.750704

จุดท่ี 6 N=15.755315 E=101.748510

จุดท่ี 7 N=15.749477 E=101.748280

จุดท่ี 8 N=15.750614 E=101.748929
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

59 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองบัวระเหว หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองบัวระเหว หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.761508 E=101.762884 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.763107 E=101.761077

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.762013 E=101.768464

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.772214 E=101.773831

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.621688 E=101.772552

จุดท่ี 6 N=15.768295 E=101.766209

จุดท่ี 7 N=15.764458 E=101.772596

จุดท่ี 8 N=15.768180 E=101.772355
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

60 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองบัวระเหว หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองบัวระเหว  อ าเภอ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ หนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองบัวระเหว  หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองบัวระเหว เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.763914 E=101.762828 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.760637 E=101.761781

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.759949 E=101.757489

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.755797 E=101.754937

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.744707 E=101.748290

จุดท่ี 6 N=15.745025 E=101.751310

จุดท่ี 7 N=15.744656 E=101.753697

จุดท่ี 8 N=15.742129 E=101.756841
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองอ้อ หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองอ้อ  หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.907642 E=101.712407 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.907500  E=101.712165

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.907415 E=101.712014

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.907325 E=101.711794

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.907246  E=101.711591

จุดท่ี 6 N=15.907150 E=101.711367

จุดท่ี 7 N=15.907083 E=101.711162

จุดท่ี 8 N=15.907015  E=101.710905

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

62 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านวังก าแพง หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านวังก าแพง  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

 จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.860594 E=101.721737

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.860700 E=101.721917

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.860787  E=101.722091

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.860903 E=101.722270

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.860967 E=101.722337

จุดท่ี 6 N=15.860584  E=101.722584

จุดท่ี 7 N=15.861343 E=101.722718

จุดท่ี 8 N=15.861537  E=101.722918
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

63 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ท่ี 3  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.867747 E=101.743654

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.868021 E=101.743452

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.868349 E=101.743434

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.868708 E=101.743482

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.869119 E=101.743547

จุดท่ี 6 N=15.869320 E=101.743325

จุดท่ี 7 N=15.869520 E=101.743069

จุดท่ี 8 N=15.869888  E=101.742840
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

64 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านบ้านหินลาด  หมู่ท่ี 4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหินลาด  หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.826256 E =101.748936

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.826226  E=101.749163

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.826189  E=101.749491

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.826169  E=101.749851

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.826273  E=101.750080

จุดท่ี 6 N=15.826529  E=101.750480

จุดท่ี 7 N=15.826334  E=101.750758

จุดท่ี 8 N=15.826586  E=101.750862
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

65 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านยางนาดี  หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านยางนาดี  หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.798313 E=101.790771 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.798067  E=101.790465

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.797795 E=101.790176

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.797507  E=101.789886

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.797251  E=101.789618

จุดท่ี 6 N=15.797053 E=101.789356

จุดท่ี 7 N=15.797083 E=101.788677

จุดท่ี 8 N=15.796958 E=101.788048
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

66 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านสงแคน  หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านสงแคน  หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.859249  E=101.785010

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.859199 E=101.785214

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.859199 E=101.785494

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.859218 E=101.785832

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.859269  E=101.786170

จุดท่ี 6 N=15.859339 E=101.786496

จุดท่ี 7 N=15.859381  E=101.786797

จุดท่ี 8 N=15.859423  E=101.787034
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

67 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านกุดตะเคียน  หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดตะเคียน  หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.806567 E=101.763083

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.806767  E=101.763157

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.806959  E=101.763203

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.807180  E=101.763240

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.807389  E=101.763156

จุดท่ี 6 N=15.807619  E=101.763008

จุดท่ี 7 N=15.807855  E=101.762900

จุดท่ี 8 N=15.808126  E=101.762818
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

68 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโนนนาพวง  หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนนาพวง  หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.912237 E=101.716632 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.912267 E=101.716899 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.912290 E=101.717232

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.912448 E=101.717682

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.912638 E=101.717673

จุดท่ี 6 N=15.912832  E=101.717827

จุดท่ี 7 N=15.913058 E=101.717953

จุดท่ี 8 N=15.913350  E=101.718176
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

69 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านใหม่หนองแดง หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   ต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ   จังหวัดชัยภูมิ  รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N : 15.891714 E :101.769189

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N : 15.891992 E :101.769423

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N : 15.892229 E :101.769733

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N : 15.892452 E :101.769920

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N : 15.892644 E :101.770158

จุดท่ี 6 N : 15.892846 E :101.770401

จุดท่ี 7 N : 15.893063 E:101.770663

จุดท่ี 8 N : 15.893240 E :101.770985
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

70 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านยางนาดี  หมู่ท่ี 10 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านยางนาดี  หมู่ท่ี 10 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N : 15.803945  E : 101.795225

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2  N : 15.804130 E : 101.795468

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N : 15.804397 E : 101.795733

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N : 15.804739  E : 101.796222

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N : 15.804832  E : 101.796709

จุดท่ี 6 N : 15.804893  E : 101.797234

จุดท่ี 7 N: 15.804920  E : 101.797796

จุดท่ี 8 N : 15.804977  E : 101.798507
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

71 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ท่ี 11 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ท่ี 11 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N : 15.865775  E : 101.744469

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N : 15.865682  E : 101.744773

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N : 15.865623  E : 101.745021

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N : 15.865464  E : 101.745347

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N : 15.865337  E : 101.745592

จุดท่ี 6 N : 15.865195  E : 101.745841

จุดท่ี 7 N : 15.865066  E : 101.746048

จุดท่ี 8 N 15.864904  E : 101.746231
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

72 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองอ้อ หมู่ท่ี 12 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองอ้อ  หมู่ท่ี 12 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลชีบน เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N : 15.908425  E : 101.713503

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N : 15.908751  E : 101.713363

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N : 15.908995  E : 101.713232

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N : 15.909227  E : 101.713051

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N : 15.909538  E : 101.712791

จุดท่ี 6 N : 15.909968  E : 101.712966

จุดท่ี 7N : 15.910254  E : 101.713148

จุดท่ี 8 N : 15.910681  E : 101.713410
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านตาดโตน หมู่ท่ี 1 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านตาดโตน หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.952696 E=102.025306 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.956056 E=102.028627 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.956227 E=102.028670

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.955738 E=102.030146

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.955309 E=102.033508

จุดท่ี 6 N=15.957499 E=102.028921

จุดท่ี 7 N=15.959860 E=102.027891

จุดท่ี 8 N=15.961776 E=102.027158

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

74 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านห้วยชัน หมู่ท่ี 2 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยชัน หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.933982 E=102.000625 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.937385 E=101.999671 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.938448 E=101.999369

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.937847 E=102.000779

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.938884 E=102.017335

จุดท่ี 6 N=15.940137 E=102.015912

จุดท่ี 7 N=15.941274 E=102.011524

จุดท่ี 8 N=15.939550 E=102.013128
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

75 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านนาฝาย หมู่ท่ี 3 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านนาฝาย หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.918901 E=102.026958 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.917878 E=102.027102 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.917622 E=102.026553

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.917750 E=102.027148

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.917886 E=102.029424

จุดท่ี 6 N=15.917449 E=102.029318

จุดท่ี 7 N=15.918836 E=102.021662

จุดท่ี 8 N=15.918495 E=102.018700
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

76 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 4 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.887236 E=102.036485 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.884970 E=102.036660 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.888506 E=102.034847

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.891143 E=102.035988

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.892427 E=102.036913

จุดท่ี 6 N=15.888209 E=102.038744

จุดท่ี 7 N=15.886562 E=102.039313

จุดท่ี 8 N=15.885971 E=102.039266
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

77 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.931024 E=101.990187 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.932056 E=101.989685 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.932995 E=101.987821

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.936683 E=101.985115

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.937242 E=101.984570

จุดท่ี 6 N=15.939459 E=101.984609

จุดท่ี 7 N=15.939954 E=101.983270

จุดท่ี 8 N=15.939611 E=101.981651
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

78 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองนกเขา หมู่ท่ี 6 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองนกเขา หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.916149 E=101.977949 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.916227 E=101.978652 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.916297 E=101.979130

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.916391 E=101.979839

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.916467 E=101.980419

จุดท่ี 6 N=15.916619 E=101.982093

จุดท่ี 7 N=15.916302 E=101.983016

จุดท่ี 8 N=15.915962 E=101.983660
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

79 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านกุดขม้ิน หมู่ท่ี 7 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดขม้ิน หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.923887 E=102.023118 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.923542 E=102.024259 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.922785 E=102.025749

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.922068 E=102.025542

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.921035 E=102.025476

จุดท่ี 6 N=15.920698 E=102.029120

จุดท่ี 7 N=15.922611 E=102.026598

จุดท่ี 8 N=15.924892 E=102.023642
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

80 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนคูณ หมู่ท่ี 8 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนคูณ หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.875091 E=102.006195 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.876636 E=102.003122 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.876850 E=101.998311

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.877036 E=101.997610

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.877191 E=101.996520

จุดท่ี 6 N=15.877333 E=101.996217

จุดท่ี 7 N=15.877821 E=101.993872

จุดท่ี 8 N=15.877554 E=101.993078
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

81 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านช่อระกา หมู่ท่ี 9 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านช่อระกา หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.873183 E=102.016939 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.873073 E=102.015187 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.874054 E=102.014476

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.874807 E=102.013199

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.876871 E=102.012975

จุดท่ี 6 N=15.876915 E=102.013735

จุดท่ี 7 N=15.872987 E=102.014422

จุดท่ี 8 N=15.872105 E=102.014321
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

82 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านพลัง หมู่ท่ี 10 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านพลัง หมู่ท่ี 10 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.870198 E=102.017739 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.870526 E=102.018772 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.870582 E=102.020717

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.873848 E=102.022879

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.875983 E=102.023102

จุดท่ี 6 N=15.880162 E=102.022779

จุดท่ี 7 N=15.875301 E=102.017121

จุดท่ี 8 N=15.864738 E=102.018961
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

83 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านคร้อ หมู่ท่ี 11 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านคร้อ หมู่ท่ี 11 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.923887 E=102.023118 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.923542 E=102.024259 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.922785 E=102.025749

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.922068 E=102.025542

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.921035 E=102.025476

จุดท่ี 6 N=15.920698 E=102.026912

จุดท่ี 7 N=15.922611 E=102.026598

จุดท่ี 8 N=15.924892 E=102.023642
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

84 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนพระค า หมู่ท่ี 12 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนพระค า หมู่ท่ี 12 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.950163 E=102.008306 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.950682 E=102.006687 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.951453 E=102.006801

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.952186 E=102.006084

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.952216 E=102.006426

จุดท่ี 6 N=15.949807 E=102.006664

จุดท่ี 7 N=15.949984 E=102.009655

จุดท่ี 8 N=15.950951 E=102.009039
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

85 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนมะเกลือ หมู่ท่ี 13 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนมะเกลือ หมู่ท่ี 13 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.898740 E=102.000688 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.897913 E=102.001580 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.896608 E=101.999962

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.896911 E=101.999266

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.895633 E=101.998695

จุดท่ี 6 N=15.914195 E=101.994574

จุดท่ี 7 N=15.914451 E=101.994300

จุดท่ี 8 N=15.914924 E=101.993941
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

86 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนเหล่ียม หมู่ท่ี 14 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนเหล่ียม หมู่ท่ี 14 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.861872 E=102.002304 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.867072 E=102.004839 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.865894 E=102.007545

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.863060 E=101.997457

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.866624 E=101.997453

จุดท่ี 6 N=15.866458 E=101.999891

จุดท่ี 7 N=15.863186 E=101.990400

จุดท่ี 8 N=15.859241 E=101.983228
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

87 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนดู่พัฒนา หมู่ท่ี 15 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนดู่พัฒนา หมู่ท่ี 15 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.923887 E=102.023118 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.923542 E=102.024259 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.922785 E=102.025749

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.922068 E=102.025542

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.921035 E=102.025476

จุดท่ี 6 N=15.920698 E=102.026912

จุดท่ี 7 N=15.922611 E=102.026598

จุดท่ี 8 N=15.924892 E=102.023642
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

88 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านนาฝายเหนือ หมู่ท่ี 16 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านนาฝายเหนือ หมู่ท่ี 16 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.920054 E=102.021161 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.919972 E=102.022043 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.919779 E=102.023617

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.920423 E=102.023396

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.920757 E=102.023297

จุดท่ี 6 N=15.920735 E=102.021273

จุดท่ี 7 N=15.921885 E=102.021950

จุดท่ี 8 N=15.921101 E=102.018082
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

89 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านช่อระกา หมู่ท่ี 17 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านช่อระกา หมู่ท่ี 17 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.864080 E=102.017945 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.864092 E=102.017525 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.864138 E=102.016825

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.863554 E=102.015922

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.863405 E=102.014764

จุดท่ี 6 N=15.870384 E=102.017405

จุดท่ี 7 N=15.870323 E=102.017419

จุดท่ี 8 N=15.870122 E=102.016880
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

90 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านช่อระกา หมู่ท่ี 18 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านช่อระกา หมู่ท่ี 18 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.874348 E=102.013266 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.873635 E=102.013444 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.872880 E=102.012805

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.872639 E=102.012768

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.871628 E=102.012623

จุดท่ี 6 N=15.872842 E=102.011997

จุดท่ี 7 N=15.871706 E=102.011958

จุดท่ี 8 N=15.871043 E=102.011820
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

91 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 19 ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 19 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.930172 E=101.987173 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.930154 E=101.987611 ในช่วงเวลากลางคืน

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.922870 E=101.987308

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.922074 E=101.987645

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.924550 E=101.984916

จุดท่ี 6 N=15.924115 E=101.985596

จุดท่ี 7 N=15.923623 E=101.985869

จุดท่ี 8 N=15.922919 E=101.985902
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ บ้านเพชร หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านเพชร ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเพชร หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านเพชร 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด กลางคืน ได้มากข้ึน

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.328223 E=102.270862

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.328269 E=102.270198

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.328329 E=102.269387

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.328432 E=102.268282

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.328725 E=102.267431

จุดท่ี 6 N=16.329054 E=102.266664

จุดท่ี 7 N=16.329521 E=102.266734

จุดท่ี 8 N=16.329899 E=102.266852

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

93 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ บ้านเมืองคง หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านเพชร ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเมืองคง หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านเพชร 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด กลางคืน ได้มากข้ึน

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.354898 E=102.281414

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.355005 E=102.280575

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.355082 E=102.279733

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.354156 E=102.279271

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.353245 E=102.278724

จุดท่ี 6 N=16.353363 E=102.277227

จุดท่ี 7 N=16.353157 E=102.276154

จุดท่ี 8 N=16.353147 E=102.275130
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

94 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ บ้านเพชรเหนือ หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านเพชร ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเพชรเหนือ หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านเพชร 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด กลางคืน ได้มากข้ึน

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.339548 E=102.274283

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.338388 E=102.274314

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.338088 E=102.275419

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.338688 E=102.276691

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.339443 E=102.277911

จุดท่ี 6 N=16.340583 E=102.279149

จุดท่ี 7 N=16.340498 E=102.280172

จุดท่ี 8 N=16.339558 E=102.280204
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

95 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ บ้านเพชรใต้ หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านเพชร ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเพชรใต้ หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านเพชร 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด กลางคืน ได้มากข้ึน

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.322158 E=102.268477

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.322651 E=102.267795

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.322949 E=102.267039

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.323675 E=102.267119

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.324799 E=102.267355

จุดท่ี 6 N=16.325245 E=102.267770

จุดท่ี 7 N=16.326060 E=102.267838

จุดท่ี 8 N=16.326868 E=102.267876
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

96 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ บ้านกุดตูม หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านเพชร ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่าง 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดตูม หมู่ท่ี 9 ต าบลบ้านเพชร 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลา บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด กลางคืน ได้มากข้ึน

บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.316960 E=102.270743

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.316878 E=102.271105

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.316682 E=102.271448

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.316587 E=102.271855

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.316520 E=102.272234

จุดท่ี 6 N=16.316797 E=102.272380

จุดท่ี 7 N=16.317044 E=102.272545

จุดท่ี 8 N=16.317315 E=102.272766
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโคกนกทา หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโคกนกทา หมู่ท่ี 1 (ส่ีแยก 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

สระใหญ่ - โรงเรียนบ้านโคกนกทา) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลดงกลาง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.543730 E=102.006768

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.543709 E=102.006321

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.543665 E=102.005807

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.543596 E=102.005369

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.543549 E=102.004693

จุดท่ี 6 N=16.543432 E=102.004979

จุดท่ี 7 N=16.547208 E=101.992515

จุดท่ี 8 N=16.547091 E=101.991581

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

98 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านกุดแคน หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านกุดแคน หมู่ท่ี 2 (สามแยกหน้า 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ศพด. - โรงเรียนบ้านกุดแคน) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลดงกลาง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.538174 E=102.023975 

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.537433 E=102.023417

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.542596 E=102.010736  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.543172 E=102.009770

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.543378 E=102.008740  

จุดท่ี 6 N=16.543625 E=102.007860

จุดท่ี 7 N=16.543789 E=102.007008 

จุดท่ี 8 N=16.543789 E=102.006573
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

99 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 3 (ถนนเช่ือม 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

บ้านโคกสว่างหมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลดงกลาง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.531078 E=101.986043 

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.530992 E=101.985443

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.528913 E=101.980454  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.528815 E=101.978847

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.529206 E=101.978515  

จุดท่ี 6 N=16.531836 E=101.974483

จุดท่ี 7 N=16.532264 E 101.974228  

จุดท่ี 8 N=16.532680 E=101.973947

2-6/99



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

100 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านนาผักเส้ียน  หมู่ท่ี 4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านนาผักเส้ียน  หมู่ท่ี 4 (สามแยก 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

หน้าป้อมต ารวจ - สามแยกเขตติดต่อ เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

บ้านนาผักเส้ียน หมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 3 ) บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.527382 E=101.995773  

ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.528040 E=101.995719

 จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.528420 E=101.995485  

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.528524 E=101.995232

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.530548 E=101.987744 

จุดท่ี 6 N=16.530723 E=101.987203

จุดท่ี 7 N=16.530842 E=101.986788  

จุดท่ี 8 N=16.530894 E=101.986373

2-6/100



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

101 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านวังชมภู หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านวังชมภู หมู่ท่ี 5 (สามแยกทาง 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

เข้าหมู่บ้าน - สามแยกคุ้มวังชมภู) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลดงกลาง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.522741 E=101.946202 

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.522812 E=101.945687

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.522863 E=101.945124 

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.520240 E=101.940845

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.521633 E=101.941251  

จุดท่ี 6 N=16.522726 E=101.941142

จุดท่ี 7 N=16.523579 E=101.940892  

จุดท่ี 8 N=16.524567 E=101.940736

2-6/101



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

102 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านดงใต้  หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านดงใต้  หมู่ท่ี 6 (ทางเข้าหมู่บ้าน 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ฝ่ังทางทิศตะวันออก - หน้า เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

รพ.สต.ดงกลาง) บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.527297 E=102.012712

ต าบลดงกลาง ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.523864 E=102.012567

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.523406 E=102.012423

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.522748 E=102.012152

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.522376 E=102.011864

จุดท่ี 6 N=16.522039 E=102.011485

จุดท่ี 7 N=16.521823 E=102.011061

จุดท่ี 8 N=16.521633 E=102.101759

2-6/102



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

103 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านดงกลาง หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านดงกลาง หมู่ท่ี 7(สะพานข้าม 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ล าห้วยยาง - เขตติดต่อบ้านดงกลาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

 หมู่ท่ี 7 - หมู่ท่ี 8) บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.515313 E=101.995541

 ต าบลดงกลาง ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N= 16.515240 E=101.994995

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.515371 E=101.994191

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.514847 E=101.994843

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.514666 E=101.994855

จุดท่ี 6 N=16.521667 E=101.993959

จุดท่ี 7 N=16.521453 E=101.993937

จุดท่ี 8 N=16.520995 E=101.990841
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

104 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองตากล้า หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองตากล้า หมู่ท่ี 8 (เขตติดต่อ 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

บ้านหนองตากล้า หมู่ท่ี 8  - หมู่ท่ี 7 เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ทางเล้ียวเข้าฝายกระเดา) บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.520902 E=101.990753

 ต าบลดงกลาง ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.520686 E=101.990545

 อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.518610 E=101.983175

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.518463 E=101.982778

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.518247 E=101.982290

จุดท่ี 6 N=16.518126 E=101.981830

จุดท่ี 7 N=16.517927 E=101.981289

จุดท่ี 8 N=16.517685 E=101.980703
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

105 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านท่าศาลา หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านท่าศาลา หมู่ท่ี 9(ทางโค้งแยก 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ซ้ายเคนอ้อย - เคนอ้อยพ่อหลอด) เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

ต าบลดงกลาง บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.519367 E=101.960303

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.520865 E=101.959908

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.522087 E=101.959817

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.523087 E=101.959574

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.524633 E=101.955994

จุดท่ี 6 N=16.524693 E=101.955038

จุดท่ี 7 N=16.524443 E=101953839

จุดท่ี 8 N=16.524283 E=101.952989
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองฉิม หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองฉิม  หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.558758 E=101.953182

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.558765 E=101.953513

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.558669 E=101.953862

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.558700 E=101.954243

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.558612 E=101.954619

จุดท่ี 6 N=15.558633 E=101.954976

จุดท่ี 7 N=15.558506 E=101.955343

จุดท่ี 8 N=15.558542 E=101.955694

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

107 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโสกคร้อ  หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโสกคร้อ  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.530814 E=101.957352 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.530477 E=101.957472

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.529986 E=101.958287

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.529772 E=101.958626

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.529492 E=101.958830

จุดท่ี 6 N=15.529227 E=101.959117

จุดท่ี 7 N=15.528891 E=101.959223

จุดท่ี 8 N=15.528566 E=101.959388

2-6/107



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

108 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองฉิม หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองฉิม  หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.565638 E=101.949804 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.565275 E=101.949804

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.564945 E=101.949648

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.564577 E=101.949656

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.564181 E=101.949550

จุดท่ี 6 N=15.563816 E=101.949539

จุดท่ี 7 N=15.563489 E=101.949372

จุดท่ี 8 N=15.562979 E=101.948919
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

109 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านน้อยใต้คู  หมู่ท่ี 4 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านน้อยใต้คู  หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.565577 E=101.951893 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.566571 E=101.951826

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.566968 E=101.951913

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.567328 E=101.951944

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.568201 E=101.951920

จุดท่ี 6 N=15.868970 E=101.951818

จุดท่ี 7 N=15.570310 E=101.951768

จุดท่ี 8 N=15.571098 E=101.951778
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

110 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองผักชี  หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองผักชี  หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.561199 E=101.996683  

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.561594 E=101.996700

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.561851 E=101.996988

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.562414 E=101.997525

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.562630 E=101.997848

จุดท่ี 6 N=15.562561 E=101.998259

จุดท่ี 7 N=15.562622 E=101.998652

จุดท่ี 8 N=15.562500 E=101.999029
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

111 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านบะเสียว หมู่ท่ี 6  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านบะเสียว หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.573402 E=101.996058 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.573778 E=101.995993

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.574108 E=101.995781

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.574487 E=101.995741

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.574814 E=101.995517

จุดท่ี 6 N=15.575208 E=101.995481

จุดท่ี 7 N=15.575531 E=101.995259

จุดท่ี 8 N=15.575933 E=101.995204
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

112 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโสนทอง  หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโสนทอง  หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.557247 E=101.950723 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.556999 E=101.950903

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.556759 E=101.950954

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.556451 E=101.950710

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.556115 E=101.950568

จุดท่ี 6 N=15.555829 E=101.950363

จุดท่ี 7 N=15.555483 E=101.950264

จุดท่ี 8 N=15.555174 E=101.950070
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

113 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.573525 E=101.954194 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.573439 E=101.953855

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.573589 E=101.953471

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.573597 E=101.953095

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.573791 E=101.952722

จุดท่ี 6 N=15.573856 E=101.952258

จุดท่ี 7 N=15.574045 E=101.951904

จุดท่ี 8 N=15.574092 E=101.951480
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

114 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหัวหนอง  หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหัวหนอง  หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.564551 E=101.961626 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.564616 E=101.961988

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.564864 E=101.962354

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.564972 E=101.962705

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.565225 E=101.963000

จุดท่ี 6 N=15.565346 E=101.963378

จุดท่ี 7 N=15.565448 E=101.963741

จุดท่ี 8 N=15.565662 E=101.964054
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

115 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโนนป่าชาด หมู่ท่ี 10 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนป่าชาด หมู่ท่ี 10 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.561480 E=101.957708 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.561409 E=101.958068

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.561505 E=101.958529

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.561448 E=101.958903

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.561543 E=101.959322

จุดท่ี 6 N=15.561468 E=101.959778

จุดท่ี 7 N=15.561568 E=101.960190

จุดท่ี 8 N=15.561488 E=101.960555
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

116 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองฉิมกลาง หมู่ท่ี11 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองฉิมกลาง หมู่ท่ี11 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.563810 E=101.952559 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.563435 E=101.952439

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.563035 E=101.952464

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.562523 E=101.952442

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.562188 E=101.952603

จุดท่ี 6 N=15.561831 E=101.952516

จุดท่ี 7 N=15.561477 E=101.952555

จุดท่ี 8 N=15.561047 E=101.952439
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

117 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองบัวแดง  หมู่ท่ี 12 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองบัวแดง  หมู่ท่ี 12 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.558497 E=101.985799 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.558321 E=101.986144

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.558348 E=101.986524

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.558324 E=101.986895

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.558140 E=101.987256

จุดท่ี 6 N=15.558188 E=101.987650

จุดท่ี 7 N=15.558040 E=101.988010

จุดท่ี 8 N=15.558084 E=101.988412
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

118 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านฉิมริมบึง  หมู่ท่ี 13 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านฉิมริมบึง  หมู่ท่ี 13 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.562966 E=101.955597 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.562879 E=101.955975

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.562622 E=101.956100

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.562384 E=101.956395

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.562089 E=101.956598

จุดท่ี 6 N=15.561771 E=101.956680

จุดท่ี 7 N=15.561541 E=101.956974

จุดท่ี 8 N=15.561366 E=101.957294
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

119 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านเนินสง่า  หมู่ท่ี 14 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเนินสง่า  หมู่ท่ี 14 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.560033 E=101.996254 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.559701 E=101.996040

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.559324 E=101.996027

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.558971 E=101.995849

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.558598 E=101.995803

จุดท่ี 6 N=15.558266 E=101.995612

จุดท่ี 7 N=15.557883 E=101.995592

จุดท่ี 8 N=15.557557 E=101.995447
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

120 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโสกคร้อพัฒนา หมู่ท่ี15 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลหนองฉิม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโสกคร้อพัฒนา  หมู่ท่ี 15 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลหนองฉิม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.534314 E=101.954080 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.533996 E=101.954087

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.533621 E=101.954001

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.533175 E=101.954145

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.534314 E=101.954080

จุดท่ี 6 N=15.532446 E=101.954233

จุดท่ี 7 N=15.532047 E=101.954187

จุดท่ี 8 N=15.531616 E=101.954357
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

121 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโป่งนก หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโป่งนก หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7730985 E=101.5314068

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7740336 E=101.5310961

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7749376 E=101.5308950

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7756869 E=101.5307348

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7761431 E=101.5307501

จุดท่ี 6 N=15.7764860 E=101.5307732

จุดท่ี 7 N=15.7768647 E=101.5301373

จุดท่ี 8 N=15.7817440 E=101.5250258

2-6/121
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

122 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านสะพานหิน หมู่ท่ี 2ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านสะพานหิน หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7523529 E=101.4619944

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7523369 E=101.4618084

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7524213 E=101.4607545

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7536417 E=101.4609020

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7553795 E=101.4591236

จุดท่ี 6 N=15.7552219 E=101.4564993

จุดท่ี 7 N=15.7544425 E=101.4540359

จุดท่ี 8 N=15.7559623 E=101.4603054
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

123 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโป่งขุนเพชร หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโป่งขุนเพชร หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7499299 E=101.5122812

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7499197 E=101.5129402

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7502956 E=101.5129478

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7528227 E=101.5139878

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7526306 E=101.5151299

จุดท่ี 6 N=15.7526180 E=101.5162485

จุดท่ี 7 N=15.7537379 E=101.5153035

จุดท่ี 8 N=15.7526511 E=101.5163401
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

124 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านบุ่งเวียน หมู่ท่ี 4  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านบุ่งเวียน หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7472763 E=101.5981607

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7467649 E=101.5982602

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7467122 E=101.5983686

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7457460 E=101.5984493

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7448336 E=101.5987597

จุดท่ี 6 N=15.7447180 E=101.5388012

จุดท่ี 7 N=15.7438924 E=101.5992479

จุดท่ี 8 N=15.7436470 E=101.5993456
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

125 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านสะพานยาว หมู่ท่ี 5  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านสะพานยาว หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7943226 E=101.4621328

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7933049 E=101.4682356

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7923592 E=101.4685035

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7921018 E=101.4686286

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7875598 E=101.4703971

จุดท่ี 6 N=15.7870093 E=101.4703951

จุดท่ี 7 N=15.7868179 E=101.4703958

จุดท่ี 8 N=15.7843774 E=101.4704190
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

126 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านศิลาทอง  หมู่ท่ี 6 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านศิลาทอง  หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.8367627 E=101.4954158

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.8357038 E=101.4948936

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.8346609 E=101.4946148

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.8335721 E=101.4945370

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.8330329 E=101.4945454

จุดท่ี 6 N=15.8369823 E=101.4917638

จุดท่ี 7 N=15.8352622 E=101.4903363

จุดท่ี 8 N=15.8302798 E=101.4345609
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

127 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีไทรงาม หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านไทรงาม หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.8028819 E=101.4888398

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.8035723 E=101.4916165

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.8027519 E=101.4898010

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.8049603 E=101.4879002

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.8021537 E=101.4898189

จุดท่ี 6 N=15.8050219 E=101.4872497

จุดท่ี 7 N=15.8012535 E=101.4898531

จุดท่ี 8 N=15.8062882 E=101.4893874
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

128 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านซับมงคล หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านซับมงคล หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.8284281 E=101.4609172

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.8256878 E=101.4548172

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.8265174 E=101.4547440

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.8274946 E=101.4646677

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.8291991 E=101.4545400

จุดท่ี 6 N=15.8306278 E=101.4544351

จุดท่ี 7 N=15.8307213 E=101.4583475

จุดท่ี 8 N=15.8306263 E=101.4583551
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

129 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโคกชาติ  หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโคกชาติ  หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7656716 E=101.5561161

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7661450 E=101.5548822

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7660476 E=101.5570322

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7665196 E=101.5578920

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7671581 E=101.5591145

จุดท่ี 6 N=15.7668062 E=101.5558971

จุดท่ี 7 N=15.7667534 E=101.5568851

จุดท่ี 8 N=15.7681828 E=101.5607271
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

130 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านคลองรวก  หมู่ท่ี 11  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านคลองรวก  หมู่ท่ี 11 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7424926 E=101.4338298

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7395306 E=101.4928401

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7411951 E=101.4999354

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7389502 E=101.4918602

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7410001 E=101.4973869

จุดท่ี 6 N=15.7386452 E=101.4915498

จุดท่ี 7 N=15.7392306 E=101.4923361

จุดท่ี 8 N=15.7397169 E=101.4391947
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

131 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านสุขประเสริฐ  หมู่ท่ี 12 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านสุขประเสริฐ  หมู่ท่ี 12 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7315936 E=101.4753774

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7332025 E=101.4768026

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7339911 E=101.4778690

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7333484 E=101.4748047

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7339090 E=101.4792726

จุดท่ี 6 N=15.7338601 E=101.4792018

จุดท่ี 7 N=15.7329029 E=101.4764045

จุดท่ี 8 N=15.7332025 E=101.4768026
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

132 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านคลองผักหวาน หมู่ท่ี 14 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านคลองผักหวาน หมู่ท่ี 14 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7613489 E=101.5649717

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7613487 E=101.5649720

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7613490 E=101.5649725

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7613992 E=101.5644206

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7619136 E=101.5608505

จุดท่ี 6 N=15.7576128 E=101.5649018

จุดท่ี 7 N=15.7545436 E=101.5653659

จุดท่ี 8 N=15.7538610 E=101.5643074
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

หลัก

133 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโป่งนกสามัคคี หมู่ท่ี 15 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโป่งนกสามัคคี หมู่ท่ี 15 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.7691687 E=101.5250176

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.7689627 E=101.5249659

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.7686446 E=101.5254943

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.7682796 E=101.5267177

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.7683359 E=101.5264638

จุดท่ี 6 N=15.7679686 E=101.5260562

จุดท่ี 7 N=15.7704047 E=101.5234129

จุดท่ี 8 N=15.7683359 E=101.5264638
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านโกรกตาแป้น หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโกรกตาแป้น หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลรังงาม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.493959  E=101.948500 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.494438  E=101.948858

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.494447  E=101.948236

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.494022  E=101.947177

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.494170  E=101.947121

จุดท่ี 6 N=15.494524  E=101.946408

จุดท่ี 7 N=15.497193  E=101.947478

จุดท่ี 8 N=15.493274  E=101.946425

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

135 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านบุฝ้าย  หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านบุฝ้าย  หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลรังงาม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.485464  E=101.960899 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.484744  E=101.961303

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.484826  E=101.960494

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.484112  E=101.958968

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.482102  E=101.960188

จุดท่ี 6 N=15.479248  E=101.960450

จุดท่ี 7 N=15.483273  E=101.960534

จุดท่ี 8 N=15.479557  E=101.961620
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

136 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านหนองตอ  หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองตอ  หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลรังงาม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.458814  E=101.981422 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.459138  E=101.982344

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.459147  E=101.982835

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.459101  E=101.985294

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.460362  E=101.981513

จุดท่ี 6 N=15.460900  E=101.984752

จุดท่ี 7 N=15.461102  E=101.989020

จุดท่ี 8 N=15.461020  E=101.985482
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

137 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านบ้านหนองแดงพัฒนา  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 6 ต าบลรังงาม อ าเภอเนิน ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ สง่า  จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองแดงพัฒนา  หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลรังงาม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.492761  E=101.994049 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.492921  E=101.994831

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.492431  E=101.994714

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.493421  E=101.997036

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.490884  E=101.994352

จุดท่ี 6 N=15.491992  E=101.994568

จุดท่ี 7 N=15.492472  E=101.995456

จุดท่ี 8 N=15.492280  E=101.993747
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

138 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านดอนเปล้าพัฒนา  หมู่ท่ี ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  7  ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านดอนเปล้าพัฒนา  หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลรังงาม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.446901  E=101.950595 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.446604  E=101.948499

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.449089  E=101.948159

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.448188  E=101.946601

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.447579  E=101.946644

จุดท่ี 6 N=15.446348  E=101.949429

จุดท่ี 7 N=15.445099  E=101.949230

จุดท่ี 8 N=15.444270  E=101.951029
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

139 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านรุ่งอรุณ  หมู่ท่ี 8 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านรุ่งอรุณ  หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลรังงาม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.491729  E=101.961945 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.490567  E=101.963154

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.489241  E=101.962695

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.488485  E=101.962521

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.847518  E=101.962736

จุดท่ี 6 N=15.487255  E=101.963099

จุดท่ี 7 N=15.484729  E=101.965514

จุดท่ี 8 N=15.485283  E=101.964986

2-6/139



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

140 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ พ้ืนท่ีบ้านห้วยยาง  หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยยาง  หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลรังงาม เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.503470  E=101.947688 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=15.503516  E=101.946979

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=15.503751  E=101.946321

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=15.903819  E=101.945829

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=15.502454  E=101.953641

จุดท่ี 6 N=15.502340  E=101.954185

จุดท่ี 7 N=15.501979  E=101.954183

จุดท่ี 8 N=15.501469  E=101.954155
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

141 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านนดงบัง หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านดงบัง  หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

ต าบลดงบัง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.615751 E=101.950070

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.615502 E=101.951732

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.614939 E=101.952558

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.615677 E=101.953992

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.615659 E=101.957148

จุดท่ี 6 N=16.616067 E=101.958962

จุดท่ี 7 N=16.614897 E=101.961220

จุดท่ี 8 N=16.614564 E=101.962905

2-6/141
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

142 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านทรายสะอาด ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  หมู่ท่ี 5 ต าบลดงบัง ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านทรายสะอาด  หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

  ต าบลดงบัง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.619604 E=101.945146 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.618441 E=101.946936

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.619889 E=101.948578

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.622630 E=101.948939

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.622665 E=101.950115

จุดท่ี 6 N=16.618439 E=101.944623

จุดท่ี 7 N=16.621481 E=101.948673

จุดท่ี 8 N=16.619567 E=101.945267
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

143 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านนาบัว หมู่ท่ี 9 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร  ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านนาบัว  หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

  ต าบลดงบัง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.572560 E=101.955880 

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.573868 E=101.956787

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.574855 E=101.957506

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.576008 E=101.957927

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.577431 E=101.958165

จุดท่ี 6 N=16.579243 E=101.957724

จุดท่ี 7 N=16.580241 E=101.961383

จุดท่ี 8 N=16.579569 E=101.963336
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

144 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหินรอยเมย  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 8 ต าบลดงบัง ช่วงเวลากลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหินรอยเมย  หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

  ต าบลดงบัง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.569049 E=101.923824 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.568979 E=101.823008

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.569190 E=101.922140

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.569574 E=101.920498

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.569447 E=101.918605

จุดท่ี 6 N=16.569287 E=101.917189

จุดท่ี 7 N=16.569593 E=101.915330

จุดท่ี 8 N=16.569716 E=101.914879
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

145 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโนนเพ่ิม หมู่ท่ี 1 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนเพ่ิม หมู่ท่ี 1 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.560255 E=101.899244

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.559514 E=101.898991

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.558790 E=101.898725

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.557688 E=101.898383

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.556663 E=101.897439

จุดท่ี 6 N=16.555938 E=101.893815

จุดท่ี 7 N=16.556004 E=101.893211

จุดท่ี 8 N=16.556104 E=101.892102

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

146 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านผาเบียด หมู่ท่ี 2 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านผาเบียด หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.546052 E=101.862363

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.546466 E=101.862383

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.546938 E=101.862423

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.547284 E=101.862450

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.547420 E=101.862124

จุดท่ี 6 N=16.547341 E=101.861632

จุดท่ี 7 N=16.547258 E=101.861166

จุดท่ี 8 N=16.547165 E=101.860709
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

147 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านโนนจ าปา หมู่ท่ี 3 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนจ าปา หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.535891 E=101.876088

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.537386 E=101.876545

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.537673 E=101.876247

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.537641 E=101.875915

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.357918 E=101.875591

จุดท่ี 6 N=16.537863 E=101.876648

จุดท่ี 7 N=16.538358 E=101.876702

จุดท่ี 8 N=16.537212 E=101.876919
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

148 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านป่าว่าน หมู่ท่ี 4  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านป่าว่าน หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.529233 E=101.886327

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.529109  E=101.885858

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.528953 E=101.885313                                 

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.528831 E=101.884806

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.528902 E=101.884240

จุดท่ี 6 N=16.529043 E=101.883606

จุดท่ี 7 N=16.529069 E= 101.882674

จุดท่ี 8 N=16.529198 E= 101.881956
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

149 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านท้ายทุ่ง หมู่ท่ี 5 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านท้ายทุ่ง หมู่ท่ี 5 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.544213 E= 101.903598

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.544016  E=101.903915

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.543828 E=101.904248

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.543693 E=101.904593

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.543582 E=101.905006

จุดท่ี 6 N=16.543459 E=101.905425

จุดท่ี 7 N=16.544033 E=101.905905

จุดท่ี 8 N=16.543386 E=101.905995
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

150 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านห้วยยางใหญ่  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 6 ต าบลห้วยยาง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยยางใหญ่  หมู่ท่ี 6 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัย ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.535782 E=101.905988 และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.535292 E=101.905927

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.534781 E=101.905883

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.534274 E=101.905837

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.533694 E=101.905779

จุดท่ี 6 N=16.533094 E=101.905717

จุดท่ี 7 N=16.532592 E=101.905681

จุดท่ี 8 N=16.532092 E=101.905630

2-6/150



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

151 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 7 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 7 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.543060 E=101.913830

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.542877 E=101.914003                                 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.542603 E=101.941104                                

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.542364 E=101.914097                                

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.542155 E=101.914039

จุดท่ี 6 N=16.541901 E=101.913968

จุดท่ี 7 N=16.541646 E=101.913890

จุดท่ี 8 N=16.541426 E =101.913815
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

152 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ี บ้านโนนสวรรค์ ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 8 ต าบลห้วยยาง ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัย ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.539159 E=101.901468 และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.539165 E=101.901852

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.539187 E=101.902251

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.539201 E=101.902642                                 

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.539541 E=101.902887

จุดท่ี 6 N=16.540195 E=101.902435

จุดท่ี 7 N=16.540247 E=101.901952

จุดท่ี 8 N=16.539500 E=101.901495
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

153 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านห้วยยางโง ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 9 ต าบลห้วยยาง  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยยางโง หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.533310 E=101.917096 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.533612 E=101.917244

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.533954 E=101.917409

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.534400 E=101.917500

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.534717 E=101.917535

จุดท่ี 6 N=16.535139 E=101.917644

จุดท่ี 7 N=16.533173 E=101.917555

จุดท่ี 8 N=16.533396 E=101.916401
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

154 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านปากช่อง หมู่ท่ี 11 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านปากช่อง หมู่ท่ี 11 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.566078 E=101.875674

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.565693 E=101.875530

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.565446 E=101.875105

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.565477 E=101.874651

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.565523 E=101.874126

จุดท่ี 6 N=16.565573 E=101.873640

จุดท่ี 7 N=16.565619 E=101.872908

จุดท่ี 8 N=16.565578 E=101.872246
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

155 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนบ้านป่าผ้ึง  หมู่ท่ี 12 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านป่าผ้ึง  หมู่ท่ี 12 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.524568 E=101.878650

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.524728 E=101.878927

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.525011 E=101.879069    

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.525576 E=101.879177

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.526075 E=101.879485

จุดท่ี 6 N=16.526408  E=101.879748

จุดท่ี 7 N=16.526721 E=101.880055

จุดท่ี 8 N=15.527155 E=101.880353
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

156 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านคลองเตย  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 13 ต าบลห้วยยาง   ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านคลองเตย หมู่ท่ี 13 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.496439 E=101.925860                                     ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.496687 E=101.924799                                 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.496165 E=101.924443

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.495635 E=101.924285

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.494183 E=101.923944

จุดท่ี 6 N=16.495012 E=101.923321

จุดท่ี 7 N=16.495036 E=101.922418

จุดท่ี 8 N=16.495118 E=101.921598
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

157 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านมอตาเจ๊ก   ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 14 ต าบลห้วยยาง   ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านมอตาเจ๊ก  หมู่ท่ี 14 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.514518 E=101.849702 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.514136 E=101.849730

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.513774 E=101.849779

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.512960 E=101.849861

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.512277 E=101.849915

จุดท่ี 6 N=16.511596 E=101.849980

จุดท่ี 7 N=16.510690 E=101.850069

จุดท่ี 8 N=16.509890 E=101.850138
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

158 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านห้วยจันทร์หล้า  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 15 ต าบลห้วยยาง ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านห้วยจันทร์หล้า  หมู่ที 15 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถุงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.522221 E=101.874037 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.521962 E=101.874445

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.521525 E=101.875077°

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.519162 E=101.878461

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.518272 E=101.879692

จุดท่ี 6 N=16.517928 E=101.880800

จุดท่ี 7 N=16.518177 E=101.882729

จุดท่ี 8 N=16.519489 E=101.888182
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

159 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านคลองเตยใน  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 16 ต าบลห้วยยาง ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านคลองเตยใน หมู่ท่ี 16 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.495660 E=101.916217 ช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.495577 E=101.915638

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.495459 E=101.914848

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.495349 E=101.914253

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.495248 E=101.913560

จุดท่ี 6 N=16.495170 E=101.912679

จุดท่ี 7 N=16.495104 E=101.911913

จุดท่ี 8 N=16.495002 E=101.911232
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

160 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองหล่มใต้  ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ท่ี 17 ต าบลห้วยยาง ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านหนองหล่มใต้ หมู่ท่ี 17 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=15.490526 E=101.941545 ในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.490218E=101.941476

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.489948 E=101.941425

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.489658 E=101.941310

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.489501 E=101.941043

จุดท่ี 6 N=16.489415 E=101.940590

จุดท่ี 7 N=16.489872 E=101.940251

จุดท่ี 8 N=16.490139 E=101.939837
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

161 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านศรีอู่ทองหมู่ท่ี18 ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต าบลห้วยยาง อ าเภอคอนสาร  ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านศรีอู่ทอง หมู่ท่ี 18 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.548920 E=101.904129

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.549003 E=101.903798

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.549518 E=101.903606

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.550861 E=101.903867

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.552091 E=101.904843

จุดท่ี 6 N=16.552455 E=101.904164

จุดท่ี 7 N=16.553230 E=101.904271

จุดท่ี 8 N=16.553872 E= 101.904303
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

162 ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ - - 495,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

ด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีความสามารถในการมองเห็น แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 60 วัตต์ ในเขตพ้ืนท่ีบ้านเสลืองทอง ได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวใน

(LED Street Light Solar ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่างปลอดภัย (LED Street Light Solar Cell 60 W.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  หมู่ท่ี 19 ต าบลห้วยยาง ช่วงกลางคืน 

 Cell 60 W.) สายทาง และคล่องตัว เสาสูง 6 เมตร จ านวน 8 ต้น(รายละเอียดตามแบบแปลนและ  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บ้านเสลืองทอง หมู่ท่ี 19 2. เพ่ือลดและป้องกันการ ประมาณการราคาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผู้ใช้รถ บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืน

 ต าบลห้วยยาง เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนน พิกัด ใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ได้มากข้ึน

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ บริเวณท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ จุดท่ี 1 N=16.564609 E=101.881538 และคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืน

ในช่วงเวลากลางคืน จุดท่ี 2 N=16.565147 E=101.881814

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน จุดท่ี 3 N=16.565732 E=101.881870

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดท่ี 4 N=16.566112 E=101.881971

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดท่ี 5 N=16.564494 E=101.881993

จุดท่ี 6 N=16.564408 E=101.882465

จุดท่ี 7 N=16.564797 E=101.882787

จุดท่ี 8 N=16.565172 E=101.882787
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

163 โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง 1. เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง  -  -  - 82,216,000   - ร้อยละ 80 ของ 1.ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร กองช่าง

สายทาง องค์การบริหารส่วน มีความสามารถในการมองเห็น แบบเสาก่ิงเด่ียว สูง 9 เมตร ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ได้อย่างปลอดภัยและ

จังหวัดชัยภูมิ ท่ีชัดเจน สัญจรได้อย่าง โคมไฟฟแบบหลอดโซเดียม จังหวัดชัยภูมิ คล่องตัวในช่วงกลางคืน

ปลอดภัยและคล่องตัว ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 1,350 ต้น รวมถึงผู้ใช้รถใช้ 2.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

2. เพ่ือลดและป้องกันการเกิด พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดดังน้ี ถนนสัญจรได้ บนท้องถนนในช่วงเวลา

อุบัติเหตุจากท้องถนน บริเวณ 1.สายทาง ชย.ถ.1-0095 อย่างปลอดภัยและ กลางคืนได้มากข้ึน

ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ - บ.โนนฝาย - บ.โนนคร้อ คล่องตัวในช่วงเวลา

ในช่วงเวลากลางคืน  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น กลางคืน 

3. เพ่ือเพ่ิมความเจริญสู่หมู่บ้าน(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  พิกัด 

ของประชาชนให้ดีข้ึน จุดเร่ิมต้น  N : 15.518333, E: 101.787261

จุดส้ินสุด  N : 15.51517, E: 101.781829

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2.สายทาง ชย.ถ.1-0010 - บ.เล่า - บ.นาวัง

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.858677, E: 102.068338

จุดส้ินสุด  N : 15.867160, E: 102.073080

3.สายทาง ชย.ถ.1-0026 - บ.บ้านหนองโดน - บ.สามสวน

อ.บ้านแท่น  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.379432, E: 102.290897

จุดส้ินสุด  N : 16.387940, E: 102.914540
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4.สายทาง ชย.ถ.1-0046 - บ.บ้านบัวพักเกวียน - บ.เพชร

อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.295963, E: 102.209967

จุดส้ินสุด  N : 16.294767, E: 102.218733

5.สายทาง ชย.ถ.1-0055 - บ.บ้านสันติสุข - บ.โสกมะตูม

ต.โนนคูณ  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.479883, E: 101.993875

จุดส้ินสุด  N : 16.477806, E: 102.000395

2-6/165



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6.สายทาง ชย.ถ.1-0059

- บ.ผาเบียด - บ.นาเกาะ

อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.544373, E: 101.861356

จุดส้ินสุด  N : 16.550292, E: 101.865582

7.สายทาง ชย.ถ.1-0078 - บ.นาสีดา - บ.นาคานหัก

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.097747, E: 101.881645

จุดส้ินสุด  N : 16.089511, E: 101.879711
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8.สายทาง ชย.ถ.1-0076 - บ.ห้วยหลัว - บ.ป่ายาง

อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.711425, E: 101.9385146

จุดส้ินสุด  N : 15.710274, E: 101.929043

9.สายทาง ชย.ถ.1-0110

- บ.หนองส าราญ - บ.โสกรัง

ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.075743, E: 101.712107

จุดส้ินสุด  N : 16.075625, E: 101.720235
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

10.สายทาง ชย.ถ.1-0137 - บ.วังตะเฆ่ - บ.ห้วยแย้

อ.หนองบัวระเหว   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.877735, E: 101.662239

จุดส้ินสุด  N : 15.884932, E: 101.661604

11.สายทาง ชย.ถ.1-0028 - บ.แท่น - บ.วังหิน

อ.บ้านแท่น  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.372561, E: 102.363949

จุดส้ินสุด  N : 16.369754 E: 102.374307
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

12.สายทาง ชย.ถ.1-0108 - บ.หนองฉิม - บ.รังงาม

อ.เนินสง่า   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.498915, E: 101.950724

จุดส้ินสุด  N : 15.492913 E: 101.954692

13.สายทาง ชย.ถ.1-0098

แยก ทล.201 บ.สระเหล่ียม - บ.หลุบง้ิว

อ.จัตุรัส   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น (ช่วง 1)

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.492560 E: 101.899794

จุดส้ินสุด  N : 15.484778 E: 101.898372

2-6/169



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

14.สายทาง ชย.ถ.1-0089

แยก ทล.205  บ.หนองอีหล่อ

อ.บ าเหน็จณรงค์   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น (ช่วงท่ี1)

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ) 

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.4715817 E: 101.7378138

จุดส้ินสุด  N : 15.4801627 E: 101.7365858

15.สายทาง  ชย.ถ.1-0117- บ.ห้วยยายจ๋ิว -บ.วังตาลาดสมบูรณ์

อ.เทพสถิต   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.419126 E: 101.545121

จุดส้ินสุด  N : 15.426989 E: 101.543934
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

16.สายทาง ชย.ถ.1-0067 - บ.เจียง - บ.คลองจันลา 

อ.ภักดีชุมพล   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.057044 E: 101.498059

จุดส้ินสุด  N : 16.035844 E: 101.495883

17.สายทาง ชย.ถ.1-0061 -

บ.หนองบัวแดง - บ.โหล่น บ.โนนสะอาด

อ.หนองบัวแดง   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น (ช่วงท่ี 1)

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.0750502 E: 101.7949539

จุดส้ินสุด  N : 16.0821868 E: 101.7888328
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

18.สายทาง ชย.ถ.1-0113

- บ.หนองโจด - บ.วังตะเฆ่  บ.หนองจาน

อ.หนองบัวระเหว   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.823127  E: 101.639646

จุดส้ินสุด  N : 15.832296 E: 101.739694

19.สายทาง ชย.ถ.1-0013 -บ.โนนสาทร - บ.หนองปลาเฒ่า

อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.8154133  E: 101.9729805

จุดส้ินสุด  N : 15.8196579 E: 101.9662187
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

20.สายทาง ชย.ถ.1-0083 - บ.จอก - บ.ส าราญ 

 อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.928189, E: 101.291912

จุดส้ินสุด  N : 15.931341, E: 101.300482

21.สายทาง ชย.ถ.1-0085

- บ.โนนทอง - บ.ภูดิน

 อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.846385, E: 102.230345

จุดส้ินสุด  N : 15.845737, E: 102.240154
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

22.สายทาง ชย.ถ.1-124 - บ.โนนน้อย - บ.โนนโพธ์ิ 

 อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.660686, E: 101.929936

จุดส้ินสุด  N : 15.662759, E: 101.924121

23.สายทาง ชย.ถ.1-0008 บ้านค าปิง - บ าเหน็จณรงค์

 อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.482728, E: 101.684662

จุดส้ินสุด  N : 15.473760, E: 101.683023
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

24.สายทาง ชย.ถ.1-0050 - บ.แดง - บ.สว่าง 

 อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.371775, E: 102.112955

จุดส้ินสุด  N : 16.372664, E: 102.103720

25.สายทาง ชย.ถ.1-0051 - บ.โคกสะอาด - บ.โจด 

 อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.467023, E: 102.209177

จุดส้ินสุด  N : 16.466530, E: 102.218688
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

26.สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ -ท่ามะไฟหวาน 

 จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น(ช่วงท่ี 1)

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.114978, E: 102.240211

จุดส้ินสุด  N : 16.117387, E: 102.231176

27.สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ -ท่ามะไฟหวาน

จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น (ช่วงท่ี 2)

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.131403, E: 102.168337

จุดส้ินสุด  N : 16.122990, E: 102.165049
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

28.สายทาง ชย.ถ.1-0084 - บ. โคกม่ังงอย - บ.ดงเย็น

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.9714415, E: 101.201603

จุดส้ินสุด  N : 15.977085, E: 101.194579

29.สายทาง ชย.ถ.1-0016 - บ.หนองหญ้ารังกา - บ.ห้วยบง

อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.841710, E: 102.083243

จุดส้ินสุด  N : 15.841710, E: 102.091843
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

30.สายทาง บ.ท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ - บ.ท่าช้าง  

ต.โสกปลากดุก อ.หนองบัวระเหว   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.632745, E: 101.721388

จุดส้ินสุด  N : 15.641247, E: 101.721011

31.สายทาง บ.ห้วยผักหนาม ม.14 ต.ซับสีทอง - บ.ท่าหินโงม 

อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.082229, E: 102.043909

จุดส้ินสุด  N : 16.073301, E: 102.041502
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

32.สายทาง  ชย.ถ.1 -0126 แยกทล.225  - บ.ไทรงาม  

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.830372, E: 101.490107

จุดส้ินสุด  N : 15.821729, E: 101.488971

33.สายทาง  ชย.ถ.1 -0048  - บ.โคกสะอาด - บ.หัวคูสระ

 อ.ภูเขียว   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.448139, E: 102.124625

จุดส้ินสุด  N : 16.489866, E: 102.114787
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

34.สายทาง  ชย.ถ.1 -0042  - บ.โคกสะอาด - บ.หนองไรไก่

 อ.ภูเขียว   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.483923, E: 102.145365

จุดส้ินสุด  N : 16.486300, E: 102.114787

35.สายทาง  ชย.ถ.1 -0040  - บ.หนองคัน - บ.หนองคร้อ

อ.ภูเขียว   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.2239449, E: 102.1958535

จุดส้ินสุด  N : 16.2231591, E: 102.2053719
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

36.สายทาง  ชย.ถ.1 -0077  - บ.เมืองเก่า - บ.ท่าเด่ือ

อ.เกษตรสมบูรณ์    จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.290346, E: 101.904163

จุดส้ินสุด  N : 16.294492, E: 101.896506

37.สายทาง  บ.ค่าย - บ.ละหาน บริเวณ บ้านหนองไข่น้ า 

ต.กะฮาด อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.677689, E: 102.008219

จุดส้ินสุด  N : 15.669184, E: 102.009388
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

38.สายทาง  ชย.ถ. 1-0130 บ.นาทุ่งใหญ่ - บ.ซับชมภู 

อ.ภักดีชุมพล   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.774551, E: 101.396310

จุดส้ินสุด  N : 15.768678, E: 101.392243

39.สายทาง  ชย.ถ. 1-0035 บ.สระแต้ - บ.หนองผักหลอด

 อ.แก้งคร้อ   จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.161638, E: 102.246947

จุดส้ินสุด  N : 16.169081, E: 102.249587
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

40. สายทาง  ชย.ถ. 1-0109 บ.หนองยายบุตร - บ.หนองดง

 อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.410615, E: 101.779675

จุดส้ินสุด  N : 15.407015, E: 101.772356

41.สายทาง  ชย.ถ. 1-0091 บ.ปะโค - บ. โคกเพชร

 อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.4987447 E: 101.6106275

จุดส้ินสุด  N : 15.49589, E: 101.6015193
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

42.สายทาง  ชย.ถ. 1-0017 บ.ลาดใหญ่ - บ.ห้วยบงเหนือ

อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.827874 E: 102.178999

จุดส้ินสุด  N : 15.835989 E: 102.176409

43.สายทาง  ชย.ถ. 1-0061 บ.หนองบัวแดง - บ. โหล่น

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น (ช่วงท่ี  2)

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 16.0894716 E: 101.7796705

จุดส้ินสุด  N : 16.0966512 E: 101.7737726

2-6/184



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

    2.  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

         2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

44.สายทาง  ชย.ถ. 1-0021 บ.ไทรงาม - บ.หนองแดงน้อย

อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.927822 E: 102.226204

จุดส้ินสุด  N : 15.930922 E: 102.233642

45.สายทาง  ชย.ถ. 1-0098 แยก ทล.201 บ.สระส่ีเหล่ียม - บ.หลุบง้ิว 

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ จ านวน 30 ต้น (ช่วงท่ี 2)

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

พิกัด 

จุดเร่ิมต้น  N : 15.5340495 E: 101.8657169

จุดส้ินสุด  N : 15.5284312 E: 101.869876
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน

   4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตรวจวัดคุณภาพน ้า 1.เพ่ือส้ารวจและติดตาม รายงานผลการติดตาม

ตรวจสอบ

 -  -  - 74,000 74,000  - ปัญหาน ้าในสวน 1. ได้ทราบแนวทาง กองช่าง

ในสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ตรวจสอบคุณภาพน ้าทั งด้าน และการประเมินสถานการณ์ สาธารณะได้รับการ แก้ไขปัญหา เฝ้าส้ารวจและ

เคมีและชีววิทยา รวมทั งแนวโน้มการเปล่ียนแปลง ป้องกันและแก้ไข ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า

2. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการ คุณภาพน ้า  - ประชาชนท่ีมาใช้ ภายในสวนสาธารณะ

เปล่ียนแปลงคุณภาพน ้า บริการสวนสาธารณะ หนองปลาเฒ่าทั งด้าน

อันน้าไปสู่การป้องกันและ และประชาชนท่ีอยู่อาศัย เคมีและชีววิทยาอย่างต่อเน่ือง

แก้ไขปัญหา โดยรวมเกิดความ 2. ได้ทราบถึงแนวโน้ม

3. เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อม พึงพอใจ การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้า

ท่ีดี เหมาะส้าหรับเป็นท่ีพัก 3. เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี

ผ่อนหย่อนใจของประชาชน เหมาะส้าหรับเป็นท่ีพักผ่อน

ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ หย่อนใจของประชาชน

หนองปลาเฒ่า ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ

หนองปลาเฒ่า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

             รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกล ำห้วยใหญ่ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำม สภำพเดิม ล ำห้วยขนำด กว้ำง 15.00 เมตร -  - 296,000  -  - ร้อยละ 80 ของประชำชน 1. เพ่ือกำรบรรเทำควำม กองช่ำง

บ้ำนหนองไฮ หมู่ท่ี 2 เดือนร้อนของประชำชนจำกภัยแล้ง ยำว 3,000.00 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร ในพ้ืนท่ีต ำบลห้วยไร่ และ เดือดร้อนของประชำชนและแก้ไข

ต ำบลห้วยไร่ - บ้ำนโนนประดู่ อย่ำงเร่งด่วน ด ำเนินกำร ต ำบลโคกม่ังงอย อ ำเภอ ปัญหำภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

หมู่ท่ี 3 ต ำบลโคกม่ังงอย 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพ ขุดลอก กว้ำง 15.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำร

อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิรำยได้และกำรจ้ำงแรงงำนให้กับ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุด 9,000.00 ลูกบำศก์เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ี สร้ำงอำชีพรำยได้และ

ประชำชนและผู้ได้รับผลกระทบ (รำยละเอียดตำมประมำณกำรรำคำ ใกล้เคียงมีน้ ำไว้ส ำหรับ กำรจ้ำงแรงงำนกับประชำชน 

จำกภัยแล้งในระดับชุมชน และแบบมำตรฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ) อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ และผู้ได้รับผลกระทบ

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ พิกัด ต่อควำมต้องกำรรวมไปถึง จำกภัยแล้งในระดับชุมชน

ในภำพรวมของประเทศ N=15.9392688888888 E=102.2176244444444 ช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

N=15.9344866666666 E=102.2240455555555 ในภำพรวมของประเทศ

4. เพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน้ ำได้

เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
5-10/1



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

2 ขุดลอกคลองอีสำนเขียว 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำม สภำพเดิม ล ำห้วยขนำด กว้ำง 8.00 เมตร -  - 502,000  -  - ร้อยละ 80 ของประชำชน 1. เพ่ือกำรบรรเทำควำม กองช่ำง

บ้ำนโสกมูลนำก หมู่ท่ี 5 เดือนร้อนของประชำชนจำกภัยแล้ง ยำว 1,200.00 เมตร ลึกเดิม 1.20 เมตร ในพ้ืนท่ีต ำบลห้วยไร่ และ เดือดร้อนของประชำชนและแก้ไข

ต ำบลห้วยไร่ - บ้ำนโสกหำด อย่ำงเร่งด่วน ด ำเนินกำร ต ำบลช่องสำมหมอ อ ำเภอ ปัญหำภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

หมู่ท่ี 2 ต ำบลช่องสำมหมอ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพ ขุดลอก กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 1,200.00 เมตร คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำร

อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิรำยได้และกำรจ้ำงแรงงำนให้กับ ลึก 1.80 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ี สร้ำงอำชีพรำยได้และ

ประชำชนและผู้ได้รับผลกระทบ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุด 15,408.00 ลูกบำศก์เมตร ใกล้เคียงมีน้ ำไว้ส ำหรับ กำรจ้ำงแรงงำนกับประชำชน 

จำกภัยแล้งในระดับชุมชน (รำยละเอียดตำมประมำณกำรรำคำ อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ และผู้ได้รับผลกระทบ

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และแบบมำตรฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ต่อควำมต้องกำรรวมไปถึง จำกภัยแล้งในระดับชุมชน

ในภำพรวมของประเทศ พิกัด ช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

N=16.0097588888888 E=102.2590633333333 ในภำพรวมของประเทศ

N=16.0105022222222 E=102.26801222222222 4. เพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน้ ำได้

เพ่ิมข้ึน

5-10/2



ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

3 ขุดลอกล ำห้วยยำง 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำม สภำพเดิม ล ำห้วยขนำด กว้ำง 18.00 เมตร -  - 546,000  -  - ร้อยละ 80 ของประชำชน 1. เพ่ือกำรบรรเทำควำม กองช่ำง

บ้ำนยำง หมู่ท่ี 2 ต ำบลห้วยไร่ - เดือนร้อนของประชำชนจำกภัยแล้ง ยำว 700.00 เมตร ลึก 2.60 เมตร ในพ้ืนท่ีต ำบลห้วยไร่ และ เดือดร้อนของประชำชนและแก้ไข

บ้ำนภูทอง หมู่ท่ี 7 อย่ำงเร่งด่วน ด ำเนินกำร ต ำบลช่องสำมหมอ อ ำเภอ ปัญหำภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

ต ำบลช่องสำมหมอ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพ ขุดลอก กว้ำง 20.00 เมตร ยำว 700.00 เมตร คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำร

อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิรำยได้และกำรจ้ำงแรงงำนให้กับ ลึก 1.40 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ี สร้ำงอำชีพรำยได้และ

ประชำชนและผู้ได้รับผลกระทบ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุด 16,772.00 ลูกบำศก์เมตร ใกล้เคียงมีน้ ำไว้ส ำหรับ กำรจ้ำงแรงงำนกับประชำชน 

จำกภัยแล้งในระดับชุมชน (รำยละเอียดตำมประมำณกำรรำคำ อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ และผู้ได้รับผลกระทบ

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และแบบมำตรฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ต่อควำมต้องกำรรวมไปถึง จำกภัยแล้งในระดับชุมชน

ในภำพรวมของประเทศ พิกัด ช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

N=16.0455088888888 E=102.2685355555555 ในภำพรวมของประเทศ

N=16.0483977777777 E=102.2725244444444 4. เพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน้ ำได้

เพ่ิมข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

4 ขุดลอกหนองเรือ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำม สภำพเดิม สระขนำดพ้ืนท่ี 15,143.56 -  - 1,120,000  -  - ร้อยละ 80 ของประชำชน 1. เพ่ือกำรบรรเทำควำม กองช่ำง

บ้ำนต้อนอุดม หมู่ท่ี 17 เดือนร้อนของประชำชนจำกภัยแล้ง ตำรำงเมตร ลึกเดิมเฉล่ีย 2.00 เมตร ในพ้ืนท่ีต ำบลบ้ำนเขว้ำ เดือดร้อนของประชำชนและแก้ไข

ต ำบลบ้ำนเขว้ำ อย่ำงเร่งด่วน ด ำเนินกำร อ ำเภอบ้ำนเขว้ำและต ำบลชีลอง ปัญหำภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ - 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพ ขุดลอก สระขนำดพ้ืนท่ี 15,143.56 ตำรำงเมตร อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำร

บ้ำนหนองปลำโด หมู่ท่ี 8 รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำนให้กับ ขุดลึกลงอีกจำกเด่ิมเฉล่ีย 2.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง สร้ำงอำชีพรำยได้และ

ต ำบลชีลอง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ ประชำชนและผู้ได้รับผลกระทบ ลำดเอียง 1:1.5 ปริมำตรดินขุดลอก 28,837.16 ลูกบำศก์เมตร มีน้ ำ ไว้ส ำหรับอุปโภคบริโภค กำรจ้ำงแรงงำนกับประชำชน 

จังหวัดชัยภูมิ จำกภัยแล้งในระดับชุมชน (รำยละเอียดตำมประมำณกำรรำคำ ได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำม และผู้ได้รับผลกระทบ

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และแบบมำตรฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ต้องกำรรวมไปถึงช่วยเพ่ีม จำกภัยแล้งในระดับชุมชน

ในภำพรวมของประเทศ พิกัด  N=15.7561022222222 E=101.9379133333333 ผลผลิตทำงกำรเกษตร 3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

N=15.7551399999999 E=101.9380299999999 ในภำพรวมของประเทศ

N=15.7550744444444 E=101.9383488888888 4. เพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน้ ำได้

N= 15.755151111111 E=101.9386522222222 เพ่ิมข้ึน

N=15.7560411111111 E=101.9390844444444
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

5 ขุดลอกหนองอีเริง 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำและบรรเทำควำม สภำพเดิม ช่วงท่ี 1 สระขนำดพ้ืนท่ี -  - 773,000     -  - ร้อยละ 80 ของประชำชน 1. เพ่ือกำรบรรเทำควำม กองช่ำง

บ้ำนกุดไข่นุ่น หมู่ท่ี 9 เดือนร้อนของประชำชนจำกภัยแล้ง 3,707.16 ตำรำงเมตร ลึกเดิมเฉล่ีย 1.20 เมตร ในพ้ืนท่ีต ำบลบ้ำนเขว้ำ เดือดร้อนของประชำชนและแก้ไข

ต ำบลบ้ำนเขว้ำ อย่ำงเร่งด่วน สภำพเดิม ช่วงท่ี 2 สระขนำดพ้ืนท่ี อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ และต ำบล ปัญหำภัยแล้งอย่ำงเร่งด่วน

อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ - บ้ำนโปร่งเกตุ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพ 6,561.73 ตำรำงเมตร  ลึกเดิมเฉล่ีย 2.20 เมตร ชีลอง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำร

หมู่ท่ี 7 ต ำบลชีลอง รำยได้และกำรจ้ำงแรงงำนให้กับ ด ำเนินกำร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ สร้ำงอำชีพรำยได้และ

อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประชำชนและผู้ได้รับผลกระทบ ขุดลอก ช่วงท่ี 1 สระขนำดพ้ืนท่ี 3,707.16 ตำรำงเมตร ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียงมีน้ ำ กำรจ้ำงแรงงำนกับประชำชน 

จำกภัยแล้งในระดับชุมชน ขุดลึกลงอีกจำกลึกเฉล่ีย 2.80 เมตร ไว้ส ำหรับอุปโภคบริโภค และผู้ได้รับผลกระทบ

3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ลำดเอียง 1: 1.5 ปริมำตรดินขุดลอก 8,901.76 ตรำรำงเมตร ได้อย่ำงเพียงพอ ต่อควำม จำกภัยแล้งในระดับชุมชน

ในภำพรวมของประเทศ ขุดลอก ช่วงท่ี 2 สระขนำดพ้ืนท่ี 6,561.73 ตำรำงเมตร ต้องกำรรวมไปถึง 3. เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขุดลึกลงอีกจำกลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร ช่วยเพ่ีมผลผลิตทำงกำรเกษตร ในภำพรวมของประเทศ

ลำดเอียง 1: 1.5 ปริมำตรดินขุดลอก 10,937.76 ตำรำงเมตร 4. เพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน้ ำได้

(รำยละเอียดตำมประมำณกำรรำคำและแบบมำตรฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ) เพ่ิมข้ึน
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ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

     5.10 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

พิกัด

ช่วงท่ี 1  N=15.7424788888888 E=101.9376844444444

           N=15.7424655555555 E=101.9381244444444

           N=15.7422355555555 E=101.9383800000000

           N=15.7415155555555 E=101.9375633333333

ช่วงท่ี 2  N=15.7415155555555 E=101.9375633333333

           N=15.7422355555555 E=101.9383800000000

           N=15.7418866666666 E=101.9386811111111

           N=15.7412955555555 E=101.9388799999999

           N=15.7410644444444 E=101.9386000000000

           N=15.7412544444444 E=101.9334333333333

           N=15.7414177777777 E=101.9380188888888
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ 

 
 
 
 



ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผน 1. เพ่ือศึกษาและรวบรวม เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการ - - - 3,250,000 - ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  1. จังหวัดชัยภูมิเป็นเมือง กองแผนและ

ยุทธศาสตร์ องค์การ ข้อมูลความต้องการ เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ งบประมาณ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปัญหาท่ีเผชิญและความคาดหวัง ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชัยภูมิ แผนการพัฒนาระยะส้ัน (1 ปี) 2. มีแผนปฏิบัติการพัฒนา

สู่เมืองอัจฉริยะ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและ สู่เมืองอัจฉริยะ  จึงได้ก าหนดเป้าหมาย แผนการพัฒนาระยะกลาง (3 ปี) พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ไปสู่เมือง

ภาคประชาชนในองค์การบริหาร ในการด าเนินการไว้ ดังน้ี แผนการพัฒนาระยะยาว (5 ปี) อัจฉริยะท่ีย่ังยืนตามนโยบาย

ส่วนจังหวัดชัยภูมิในบริบทของ 1. แผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร้อยละ 80 ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ือ 2. แผนการพัฒนาระยะส้ัน (1 ปี) 3. จังหวัดชัยภูมิมีแบบแผนผัง

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 3. แผนการพัฒนาระยะกลาง (3 ปี) และรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ

2. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล 4. แผนการพัฒนาระยะยาว (5 ปี) 

แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ท่ีเป็นไปได้ ผ่านการศึกษา

การพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ

ต่างๆ ท่ีผ่านมาและก าลังด าเนิน

การอยู่ ท้ังในระดับประเทศ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

เพ่ือระบุวิถีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

(Best Practrice) ท่ีจะสามารถ

น ามาปรับใช้กับบริบทของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูล

โครงการ (เดิม) ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิและ/หรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถเช่ือมโยงและ/

หรือพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุน

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

4. เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

เมืองอัจฉริยะระยะส้ัน (1 ปี)
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ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ

   6. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

 ระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี)

5. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง

ขีดความสามารถของบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเช่ือมโยง

แผนการจัดท าแผนงาน/โครงการ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) - - 28,600        - - กองแผนและ

แบบแขวน  ขนาด 18,000 บีทียู    งบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 28,600 บาท 

(ติดต้ังห้อง Friend Corner โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม)

 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) - - 282,000      - -

แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 47,000 บาท เป็นเงิน 282,000 บาท        

(ติดต้ังห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม)

 - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - - - 499,000       - กองการศึกษาฯ

เผยแพร่ สมาร์ทแอลอีดี แบบ OUT DOOR

สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

เป็นเงิน 499,000 บาท

โดยมีละเอียดดังน้ี 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดภาพ

ไม่น้อยกว่า 86,400 พิกเซล 

1
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. สามารถควบคุมการท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

3. สามารถแสดงเวลา,อุณหภูมิ,ตรวจสอบระบบการท างานได้

4. ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ จ านวน 1 ชุด

5. โครงสร้างรองรับจอ LED 

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดหาส่ือนวัตกรรมการจัดการศึกษา - - - 12,948,000   - กองการศึกษาฯ

ชุดส่ือการเรียนการสอน Interactive Touch Screen  

ให้กับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จ านวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 249,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 12,948,000 บาท รายละเอียดดังน้ี

1. ส่ือนวัตกรรมการจัดการศึกษาจอ Interactive Touch Screen

 ขนาดไม่น้อยกว่า 75 น้ิว ราคา 210,000 บาท 

2. ขาต้ังล้อเล่ือนปรับข้ึนลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า ท าจากวัสดุโลหะ 

สามารถต้ังจอได้ถึงขนาด 86 น้ิว ราคาชุดละ 39,000 บาท

จ านวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ  249,000 บาท ได้แก่

2



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

3. โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม

6. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

7. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

9. โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม

10. โรงเรียนบ้านหันวิทยา

11. โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

12. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

13. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

14. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

15. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

3



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

17. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

18. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

19. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

20. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

21. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

22. โรงเรียนหนองขามวิทยา

23. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

24. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

25. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

26. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

4



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต้ังพัดลมเพดานขนาดใหญ่ในอาคารอเนกประสงค์ - - 7,622,680    7,622,680     - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ประกอบด้วย

 - พัดลมเพดานขนาดใหญ่ (Giant Celling Fan 7.3 m) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 

จ านวน  26 โรงเรียน ๆ ละ 2 ชุด ๆ ละ 293,180 บาท

ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนละ 1 ชุดและ

 ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนละ 1 ชุด ได้แก่

1. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

3. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

4. โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม

5. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

6. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

7. โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

9. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

10. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

11. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

12. โรงเรียนบ้านหันวิทยา

13. โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

14. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

15. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

16. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

17. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

18. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

19. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

20. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

21. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

22. โรงเรียนหนองขามวิทยา
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

23. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

24. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

25. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

26. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบผสมผสานพลังงานไฟฟ้า - - - 35,496,020   - กองการศึกษาฯ

และพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน  จ านวน  1  ชุด

2. ระบบพลังงานแสงโซล่าเซลล์  จ านวน 1  ระบบ

จ านวน  26  โรงเรียน  ได้แก่

1.โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม จ านวนเงิน 994,750 บาท

2.โรงเรียนกวางโจนศึกษา จ านวนเงิน 1,591,600 บาท

3.โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จ านวนเงิน 1,591,600  บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จ านวนเงิน 1,479,280 บาท

5.โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา  จ านวนเงิน 1,193,700 บาท

6.โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  จ านวนเงิน 1,479,280 บาท

7.โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม  จ านวนเงิน 1,294,370 บาท

8.โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จ านวนเงิน 1,109,460 บาท

9.โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จ านวนเงิน 1,989,500 บาท

10.โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  จ านวนเงิน 795,800 บาท

11.โรงเรียนบ้านหันวิทยา จ านวนเงิน 1,193,700 บาท

12.โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา จ านวนเงิน 924,550 บาท

13.โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม  จ านวนเงิน 1,193,700 บาท

14.โรงเรียนโนนกอกวิทยา  จ านวนเงิน 2,387,400 บาท

15.โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  จ านวนเงิน 1,664,190 บาท

16.โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา  จ านวนเงิน 1,926,720  บาท

17.โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม จ านวนเงิน 994,750 บาท

18.โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา จ านวนเงิน 1,109,460 บาท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

19.โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี จ านวนเงิน 924,550 บาท

20.โรงเรียนโนนคร้อวิทยา  จ านวนเงิน 1,479,280 บาท

21.โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จ านวนเงิน 739,640 บาท

22.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  2 จ านวนเงิน 919,340 บาท

23.โรงเรียนสระพังวิทยาคม  จ านวนเงิน 1,109,460 บาท

24.โรงเรียนหนองขามวิทยา  จ านวนเงิน 994,750 บาท

25.โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จ านวนเงิน 2,751,000 บาท

26.โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จ านวนเงิน 1,664,190 บาท

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจ้างจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบการบริหารจัดการ - - - 12,519,000 - กองการศึกษาฯ

ในโรงเรียนให้แก่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 26 โรงเรียน ๆ ละ

481,500 บาท ประกอบด้วย

  1. ระบบเช็คช่ือ

  2. ระบบการบ้าน
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  3. ระบบการแจ้งเตือน

  4. ระบบตารางเรียน ตารางสอน

  5. ระบบโรงอาหาร/สหกรณ์

  6. ระบบรายงานผู้บริหาร

  7. เปล่ียนรูปแอปเป็นรูปโรงเรียน

จ านวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 481,500 บาท ได้แก่

1. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

3. โรงเรียนกุดน้ าใสพิทยาคม

4. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

5. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

6. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

7. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

8. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

9. โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10. โรงเรียนบ้านหันวิทยา

11. โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม

12. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

13. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

14. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

15. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

16. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

17. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

18. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

19. โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

20. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

21. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

22. โรงเรียนหนองขามวิทยา

23. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

24. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561     2562  

  (บาท)

   2563   

(บาท)

   2564   

(บาท)

   2565   

(บาท)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

25. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

26. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

 -  - 7,933,280   69,084,700  -  -รวมเงินงบประมาณ

รวมท้ังหมด 77,017,980
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