กองแผนและงบประมาณ
โทร. 0 – 4412 – 4622

สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า

ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

1

ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5-9/45 - 5-9/46

ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ยุทธศำสตร์
5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
เพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
รวมทั้งสิ้น

ผ. 01

ปี 2564

จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร

จำนวน
โครงกำร

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

-

-

-

-

-

-

1

10,538,000.00

-

-

1

10,538,000.00

-

-

-

-

-

-

1
1

10,538,000.00
10,538,000.00

-

-

1
1

10,538,000.00
10,538,000.00

งบประมำณ

จำนวน
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร

งบประมำณ

1

ผ.02

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานและ
เพิม่ มูลค่ าผลผลิตทางการเกษตร

หลักการ
กองช่าง องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม ฉบั บ ที่ 4 ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด ชัยภู มิ ยุ ทธศาสตร์ที่ 5 การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูล ค่าผลผลิ ตทางการเกษตร 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ – บ้านวังใหม่
พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 10,538,000 บาท ข้อ 40 หน้า 5-9/45

เหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ จำนวน 9,484,200 บาท และงบประมาณองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ชั ย ภู มิ ส มทบ จำนวน 1,053,800 บาท เพื่ อ ดำเนิ น โครงการดั งกล่ า ว โดยกองช่ างได้
ดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อนดำเนินงาน ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือ องค์การ
บริห ารส่วนตำบลบ้ านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการก่อ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,900.00 เมตร โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ทับ ซ้อนกับโครงการดังกล่าว ทำให้ เหลือพื้นที่ที่จะดำเนินการตามโครงการได้เพียง
660.00 เมตร จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ มเติม ฉบั บ ที่ 4 ขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดชัยภูมิ เพื่ อนำไปแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ต่อสำนัก
งบประมาณต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
เดิม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่ มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
40 ก่อสร้างถนนลาดยาง
1. เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ที่
ลักษณะสายทางเดิม
10,538,000 - ร้อยละ 80 ของ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง
ชย.ถ.1-0107
บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านวังใหม่พัฒนา
อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ

อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพือ่ ให้เกษตรกรในพืน้ ที่
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ท้อง
ตลาดได้ รวดเร็ว ปลอดภัย

ถนน คสล.และ ถนนลูกรัง
กว้าง 6.00-7.00เมตร ยาว 8,021.00 เมตร
ดาเนินการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
พืน้ ที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=15.54478 E=101.483707
N=15.565056 E=101.49300
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ประชาชนในเขตพืน้ ที่
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
พืน้ ที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพือ่ การ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจร ไป-มา

เพิม่ ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิม่ ขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดีขึ้น

5-9/45

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ 02

เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่ มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
40 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายทาง ชย.ถ.1-0107
บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านวังใหม่พัฒนา
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1. เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ที่
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพือ่ ให้เกษตรกรในพืน้ ที่
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ท้องตลาดได้
รวดเร็ว ปลอดภัย

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางและ ถนนลูกรัง
กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ดาเนินการ
กม.0+000 - 0+575 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 575.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
พืน้ ที่ 3,450.00 ตารางเมตร
กม.0+575 - 1+718 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

-

-

10,538,000

- ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต
พืน้ ที่อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สัญจรพืน้ ที่ใกล้เคียงได้
ใช้ถนนเพือ่ การขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตรและการสัญจร ไป-มา

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิม่ ขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดีขึ้น

กองช่าง

ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,128.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พืน้ ที่ 9,024.00 ตารางเมตร

5-9/45

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

ผ 02

เปลี่ยนแปลง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่ มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
กม.9+684 - 10+344 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 660.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พืน้ ที่ 3,960.00 ตารางเมตร
พืน้ ที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 16,434.00 ตารางเมตร
พิกัด กม.0+00 - 0+575
จุดเริ่มต้น N 15.5574311111111 E 101.4409788888888
จุดสิ้นสุด N 15.5555211111111 E 101.4459733333333
กม.0+575 - 1+718
จุดเริ่มต้น N 15.5555211111111 E 101.4459733333333
จุดสิ้นสุด N 15.5477888888888 E 101.4505777777777
กม.9+684 - 10+344
จุดเริ่มต้น N 15.5742544444444 E 101.5005488888888
จุดสิ้นสุด N 15.5788511111111 E 101.5024811111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/46

