
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           กองแผนและงบประมาณ 

       โทร. 0 – 4412 – 4622 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

สารบัญ 
 

            เรือ่ง   หน้า 
  ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)         1 
   เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9        

   ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

        5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
             5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    5-9/45 - 5-9/46 
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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

 5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
เพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร

  5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  - 1             10,538,000.00     -  - 1           10,538,000.00   

รวม  -  -  -  -  -  - 1             10,538,000.00      -  - 1           10,538,000.00   

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  - 1             10,538,000.00      -  - 1           10,538,000.00   

1
รวม 5 ปี 

                      บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 9

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ  

เพิม่มูลค่าผลผลติทางการเกษตร 

 
 



หลักการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 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
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสมทบ  จำนวน 1,053,800 บาท เพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าว โดยกองช่างได้
ดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อนดำเนินงาน  ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ คือ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  3,900.00  เมตร  โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ทับซ้อนกับโครงการดังกล่าว  ทำให้เหลือพ้ืนที่ที่จะดำเนินการตามโครงการได้เพียง 
660.00 เมตร  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ต่อสำนัก
งบประมาณต่อไป 

 
 
 

 



ผ 02

เดิม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 10,538,000    - ร้อยละ 80 ของ 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ถนน คสล.และ ถนนลูกรัง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตสายทาง ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา กว้าง 6.00-7.00เมตร ยาว 8,021.00 เมตร อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

ชย.ถ.1-0107 ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร การเกษตรของประชาชน

บ้านวังอ้ายโพธ์ิ - และปลอดภัย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ มีความสะดวก รวดเร็ว

บ้านวังใหม่พัฒนา 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อ าเภอเทพสถิต อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรสู่ท้อง พิกัด

ตลาดได้ รวดเร็ว ปลอดภัย N=15.54478 E=101.483707

N=15.565056 E=101.49300

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
5-9/45

                                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

                                                                                               องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ผ  02

เปล่ียนแปลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 10,538,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

พาราแอสฟัลท์คอนกรีต อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางและ ถนนลูกรัง พ้ืนท่ีอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่งทาง

สายทาง ชย.ถ.1-0107 ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา กว้าง 6.00-8.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ การเกษตรของประชาชน

บ้านวังอ้ายโพธ์ิ - ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด าเนินการ ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิตทาง มีความสะดวก รวดเร็ว

บ้านวังใหม่พัฒนา 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.0+000 - 0+575 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง การเกษตรและการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรสู่ท้องตลาดได้ ยาว 575.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

รวดเร็ว ปลอดภัย พ้ืนท่ี 3,450.00 ตารางเมตร

กม.0+575 - 1+718 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,128.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี 9,024.00 ตารางเมตร

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 9

    รายละเอียดโครงการพัฒนา

5-9/45

                                                                                                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ผ  02

เปล่ียนแปลง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
         5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 9

    รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                                                                                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

กม.9+684 - 10+344 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 660.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี 3,960.00 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีผิวจราจรรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 16,434.00 ตารางเมตร

พิกัด กม.0+00 - 0+575

จุดเร่ิมต้น N 15.5574311111111 E 101.4409788888888
จุดส้ินสุด N 15.5555211111111 E 101.4459733333333

กม.0+575 - 1+718

จุดเร่ิมต้น N 15.5555211111111 E 101.4459733333333
จุดส้ินสุด N 15.5477888888888 E 101.4505777777777

กม.9+684 - 10+344

จุดเร่ิมต้น N 15.5742544444444 E 101.5005488888888

จุดส้ินสุด N 15.5788511111111 E 101.5024811111111

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/46


