


















บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละ คิดเปน็รอ้ยละ
แผนงาน ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม และการกีฬา
     1.3 แผนงานการศึกษา 39 20.63 85,420,100 42.55 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 3.17 83,000 0.04 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
     1.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา 1 0.53 950,000 0.47 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

รวม 46 24.34 86,453,100 43.07
2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
     2.4 แผนงานสาธารณสุข 4 2.12 600,000 0.30 กองสาธารณสุข
     2.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 1.59 550,000 0.27 กองสวัสดิการสังคม
     2.12 แผนงานงบกลาง 2 1.06 5,000,000 2.49 กองสวัสดิการสังคม

รวม 9 4.76 6,150,000 3.06
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว
     3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0.53 50,000 0.02 ส านักปลัด อบจ.

รวม 1 0.53 50,000 0.02
4. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.53 250,000 0.12 กองสาธารณสุข

รวม 1 0.53 250,000 0.12

1
บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

จ านวนงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละ คิดเปน็รอ้ยละ
แผนงาน ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

จ านวนงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา 115 60.85 101,444,000 50.54 กองช่าง
     5.10 แผนงานการเกษตร 12 6.35 5,922,000 2.95 กองช่าง

รวม 127 67.20 107,366,000 53.49
6. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
     6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 2.65 460,000 0.23 กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ 

ส านักงานเลขานุการ อบจ.
ส านักปลัด อบจ.

รวม 5 2.65 460,000 0.23
รวมทัง้สิ้น 189 100.00 200,729,100 100.00
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บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 



 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประเมินคุณภาพ 1. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

ภายในสถานศึกษาในสังกัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ และ ศาสนา

องค์การบริหารส่วน 2. จัดประชุมเชิงปฏบิติัการสรุปและวเิคราะห์ โรงเรียนในสังกัด และวฒันธรรม

จังหวดัชัยภมูิ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อบจ.ชัยภมูิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ 

จ านวน 26 โรงเรียน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/6 ข้อ 7)

2 โครงการฝึกอบรม ฝึกอบรมหลักสูตรวชิาผู้ก ากับลูกเสือ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

หลักสูตรวชิาผู้ก ากับ สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.C.T) ศาสนา

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัด และวฒันธรรม

ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จ านวน 120 คน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/63 ข้อ 47)

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการพฒันาการจัดท า 1.ฝึกอบรมครู ใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

แผนพฒันาการศึกษาของ จัดท าแผนพฒันาการศึกษา และศึกษาดูงาน ศาสนา

โรงเรียนในสังกัดองค์การ 2.ส่งใหส้ถานศึกษาเข้าประกวดแผน ตามโครงการ และวฒันธรรม

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ พฒันาการศึกษาดีเด่น

3.พฒันาใหโ้รงเรียนสามารถจัดท าแผนการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 8)

4 โครงการพฒันาการวดั 1. จัดอบรมพฒันาการวดัและประเมินผล 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

และประเมินผลการเรียนรู้ การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ศาสนา

ตามหลักสูตรแกนกลาง ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และวฒันธรรม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.จัดท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผล

พ.ศ. 2551 ของสถานศึกษา อย่างหลากหลายตามมาตรฐานและตัวชี้วดั

สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวดัชัยภมูิ 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 โครงการพฒันานวตักรรม 1.จัดอบรมพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

การเรียนรู้สู่กระบวนการ สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ศาสนา

จัดการเรียนการสอน ทกัษะกระบวนการคิด และวฒันธรรม

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ 2.เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหารและครูสามารถใช้

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ นวตักรรมการเรียนรู้ แก้ไขปญัหาและพฒันา

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/19 ข้อ 16)

6 โครงการพฒันาสมรรถนะ 1.อบรมและศึกษาดูงานการพฒันาสมรรถนะ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาสนา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด ใหม้ีประสิทธภิาพและมีประสิทธผิลมากยิ่งขึ้น และวฒันธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวดั 2.เกิดความร่วมมือกันระหวา่งคณะกรรมการ

ชัยภมูิ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา

ในการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3.สร้างความกระตือ รือร้นเต็มใจ อุทศิ ทุ่มเท

และเสียสละเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/43 ข้อ 33)

7 โครงการพฒันาหลักสูตร 1.จัดอบรมการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ศาสนา

องค์การบริหารส่วน ส่วนจังหวดัชัยภมูิไปใช้ในการเรียนการสอน และวฒันธรรม

จังหวดัชัยภมูิ 2.วเิคราะหแ์ละสังเคราะหก์ารน าส่ือ นวตักรรม

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหส้อดคล้อง

กับตัวชี้วดัและมาตรฐานการเรียนรู้

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/8 ข้อ 9)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

8 โครงการส่งเสริมการวจิัย จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ืองการวจิัยในชั้นเรียน 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

ทางการศึกษาและวจิัย และในโรงเรียนเพื่อพฒันานักเรียนของ ศาสนา

ในชั้นเรียน ของสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั และวฒันธรรม

สังกัดองค์การบริหารส่วน ชัยภมูิ ใหแ้ก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากร

จังหวดัชัยภมูิ ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ รวม 170 คน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/3 ข้อ 3)

9 โครงการสนับสนุนทนุ สนับสนุนทนุการศึกษาใหแ้ก่นักเรียน 10,000 องค์การบริหาร กองการศึกษา

การศึกษา นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อการศึกษา ส่วนจังหวดัชัยภมูิ ศาสนา

ในหลักสูตรที่สูงกวา่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และวฒันธรรม

ซ่ึงรัฐจัดใหโ้ดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย หรือเทยีบเทา่

แต่ไม่สูงกวา่ระดับปริญญาตรี ตามอัตราที่

สถาบนัการศึกษาของรัฐก าหนด

แต่ไม่เกินปกีารศึกษาละ 33,000 บาท/คน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 10  หน้า 1-3/20 ข้อ 17)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

10 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม ส่งผู้บริหาร ครู นักเรียน และบคุลากร 10,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ผู้บริหาร ครู นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

และบคุลากรสังกัดองค์การ เข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวชิาการ และจัด และ อบจ. และวฒันธรรม

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ นิทรรศการแสดงผลงานทางวชิาการ ในงาน ชัยภมูิ

เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการ มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่นระดับประเทศ

ศึกษาทอ้งถิ่นระดับประเทศ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/16 ข้อ 14)

11 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

"กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ศาสนา

อาชีพและเทคโนโลย"ี และเทคโนโลย"ี โรงเรียนในสังกัด และวฒันธรรม

โรงเรียนในสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/55 ข้อ 41)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

12 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

"กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" ศาสนา

คณิตศาสตร์" โรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม

สังกัดองค์การบริหาร จังหวดัชัยภมูิ

ส่วนจังหวดัชัยภมูิ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/58 ข้อ 44)

13 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

"กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพวิเตอร์ ศาสนา

คอมพวิเตอร์และหุ่นยนต์" และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัด และวฒันธรรม

 โรงเรียนในสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/57 ข้อ 43)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

14 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ศาสนา
ต่างประเทศ" โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวดัชัยภมูิ
จังหวดัชัยภมูิ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/53 ข้อ 39)

15 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
"กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" ศาสนา
โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/54 ข้อ 40)

16 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
"กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์" ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์" ศาสนา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม
ส่วนจังหวดัชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/60 ข้อ 45)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

17 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
"กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" ศาสนา
โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/50 ข้อ 37)

18 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
"กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม"  ศาสนาและวฒันธรรม" โรงเรียนใน และวฒันธรรม
โรงเรียนในสังกัดองค์การ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/49 ข้อ 36)

19 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
"กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ ศึกษา "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ศาสนา
พลศึกษา"โรงเรียนในสังกัดองค์การ และพลศึกษา"  โรงเรียนในสังกัด และวฒันธรรม
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/56 ข้อ 42)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

20 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเชิงปฏบิติัการครูและบคุลากรทางการ 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

"กิจกรรมการพฒันาผู้เรียน" ศึกษา "กิจกรรมการพฒันาผู้เรียน" ศาสนา

โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/52 ข้อ 38)

21 โครงการอบรมพฒันาครูและ อบรมพฒันาครูและบคุากรทางการศึกษา 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษาก่อน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ ศาสนา

แต่งต้ังใหม้ีหรือเล่ือนวทิยฐานะ พร้อมเจ้าหน้าที่ จ านวน 160 คน และวฒันธรรม

สูงขึ้นของสถานศึกษาใน

สังกัด อบจ.ชัยภมูิ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/64 ข้อ 48)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

22 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา 1.ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาในสังกัดองค์การ 20,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ เข้าร่วมการประเมิน ศาสนา
สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเปน็สถานศึกษาพอเพยีงและศูนย
์ และวฒันธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวดั การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ชัยภมูิ พอเพยีงด้านการศึกษา (ศรร.)

2.ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงใหก้ับผู้บริหาร ครู นักเรียน
บคุลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่บริการ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/23 ข้อ 20)

23 โครงการแข่งขันคนเก่ง 1.สอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียน ตัวแทน 5,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ และพื้นที่จัดการ ศาสนา
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ เดินทางไปราชการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง แข่งขันระดับ และวฒันธรรม

ในโรงเรียนทอ้งถิ่น ระดับจังหวดั ประเทศ
ณ เขตพื้นที่อ าเภอเมืองชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ
2.น าตัวแทนนักเรียน พร้อมครูผู้ควบคุม 
เดินทางไปราชการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง 
ในโรงเรียนทอ้งถิ่น ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/44 ข้อ 34)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

24 โครงการประกวดโครงงาน 1.จัดประกวดโครงงานนักเรียนสังกัด 5,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

นักเรียน สังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ และจังหวดั ศาสนา

บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ 2.ส่งตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ นครราชสีมา และวฒันธรรม

เข้าร่วมประกวดโครงงานระดับจังหวดัชัยภมูิ

และระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย

ตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน 

จ านวน 5 ประเภท ได้แก่ โครงงานวทิยาศาสตร์, 

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย,

และประวติัศาสตร์ แต่ละทมีประกอบด้วย

นักเรียน 3 คน และครูที่ปรึกษาโครงงาน

1 คน โครงงานละ 5 ทมี รวมทั้งส้ิน 100 คน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/22 ข้อ 19)

1-3/12



แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

25 โครงการมหกรรมการแข่งขัน 1.จัดประกวดแข่งขันทกัษะทางวชิาการ   20,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

ทกัษะทางวชิาการสถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนและครู เปน็ตัวแทน ศาสนา

สังกัดองค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ   และวฒันธรรม

จังหวดัชัยภมูิ 2.ส่งนักเรียน และครู ตัวแทนองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดัชัยภมูิ เข้าร่วมแข่งขันทกัษะ 

ทางวชิาการ งานมหกรรมการจัดการ

ศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/14 ข้อ 13)

26 โครงการสนับสนุนการเรียน สนับสนุนการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 10,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม

(ทวศึิกษา) สถานศึกษาสังกัด จังหวดัชัยภมูิใหแ้ก่ สถานศึกษาสังกัดองค์การ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ บริหารส่วนจังหวดัชัยภมู ิจ านวน 26 โรงเรียน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/47 ข้อ 35)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

27 โครงการประสานแผนพฒันา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประสาน 10,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง ศาสนา

ทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัชัยภมูิ ส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 4 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 10,695,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุน) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ เปน็ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน และวฒันธรรม

ผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท

/ภาคเรียน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ

475 บาท/ภาคเรียน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/12 ข้อ 12)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 5,534,900 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุน) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา   และวฒันธรรม

ตอนต้น คนละ 440 บาท/ป,ีระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/12 ข้อ 12)

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 11,887,800 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุน) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ค่าหนังสือเรียน เปน็ค่าหนังสือเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   และวฒันธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ าแนกเปน็

 - มัธยมศึกษาปทีี่ 1 คนละ 764 บาท/ป ี

 - มัธยมศึกษาปทีี่ 2 คนละ 877 บาท/ปี

 - มัธยมศึกษาปทีี่ 3 คนละ 949 บาท/ป ี
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกเปน็

 - มัธยมศึกษาปทีี่ 4 คนละ 1,318 บาท/ป ี 

 - มัธยมศึกษาปทีี่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี   

 - มัธยมศึกษาปทีี่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/12 ข้อ 12)

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 42,636,300 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุน) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ค่าจัดการเรียนการสอน เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ระดับชั้น   และวฒันธรรม

(รายหวั) มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท

/ภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/12 ข้อ 12)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2,772,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุน) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ค่าจัดการเรียนการสอน เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวัส่วนเพิ่ม) และวฒันธรรม

(รายหวัส่วนเพิ่ม) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท

/ภาคเรียน ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา

ใหเ้พิ่มจากรายหวัที่ได้รับปกติ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/12 ข้อ 12)

33 โครงการหนึ่งโรงเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หนึ่งผลิตภณัฑ์ (OSOP) หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OSOP) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ที่สามารถจ าหน่ายได้จริง อย่างน้อย 1 ประเภท และวฒันธรรม

/1 โรงเรียน รวมอย่างน้อย 26 ผลิตภณัฑ์

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/25 ข้อ 21)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 6,429,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (งบเงินอุดหนุน) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ ทอ้งถิ่น เปน็ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน และวฒันธรรม

นักเรียนยากจน ยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน

(3,000 บาท/คน/ป)ี โดยไม่เกินร้อยละ 30

ของจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/11 ข้อ 11)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 5,135,100 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเงินอุดหนุน) อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ค่าอุปกรณ์การเรียน เปน็ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษา และวฒันธรรม

ตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน,

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท

/ภาคเรียน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/12 ข้อ 12)

36 โครงการจัดกิจกรรมวนัครู เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวนัครู 20,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

โดยมีครูและบคุลากรทางการศึกษา ศาสนา

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร และวฒันธรรม

ส่วนจังหวดัชัยภมูิ เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน 800 คน

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/42 ข้อ 32)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

37 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดย จัดการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหาร 10,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวดั ส่วนจังหวดัชัยภมูิ ดังนี้ อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

ชัยภมูิ 1.ผู้เข้าแข่งขันจากสถานศึกษาในระดับ และวฒันธรรม

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

จากทั่วจังหวดัชัยภมูิครบทกุระดับชั้น

2.จัดแข่งขันหุ่นยนต์ 2 ประเภท ดังนี้

  - การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

  - การแข่งขันหุ่นยนต์บงัคับมือ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/39 ข้อ 29)
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แบบ ผด.02

   1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

38 โครงการพฒันารูปแบบ จัดการอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง 5,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
การสอน STEM Education การพฒันารูปแบบการสอน STEM Education อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา
สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน และวฒันธรรม
อบจ.ชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ ใหแ้ก่ ครู และบคุลากรทาง

การศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ชัยภมูิ จ านวน 166 คน 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/66 ข้อ 49)

39 โครงการพฒันาศักยภาพครู จัดอบรมพฒันาศักยภาพครู และบคุลากร 5,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
และบคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และวฒันธรรม
(Professional Learning ประกอบด้วย ครูและบคุลากรทางการศึกษา
Community : PLC) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยากร และเจ้าหน้าที่

ด าเนินงาน รวมจ านวนทั้งส้ิน 350 คน
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-3/67 ข้อ 50)

รวม 39 โครงการ 85,420,100
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แบบ ผด.02

   1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ 1. จัดอบรมด้านการส่งเสริมความเปน็เลิศ 25,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ทางด้านกีฬาใหก้ับโรงเรียนในสังกัด ด้านกีฬา ใหก้ับครู บคุลากรด้านกีฬา อบจ.ชัยภมูิ ศาสนา

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ และนักเรียนในสังกัดฯ และวฒันธรรม

2.จัดการแข่งขันกีฬาตามรายการที่มุ่งเน้น

การแข่งขันเพื่อความเปน็เลิศ อาทเิช่น 

การแข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาค ระดับ

ประเทศ และรายการต่างๆที่ได้รับการรับรอง

จากสมาคมกีฬานั้นๆ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-8/20 ข้อ 17)

2 โครงการจัดท าทะเบยีนปราชญ์ ด าเนินการจัดท าทะเบยีนปราชญ์ชาวบา้น 5,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

ชาวบา้น ชุมชน ในทอ้งถิ่นจังหวดัชัยภมูิ ใหเ้ปน็หมวดหมู่ ศาสนา

อ าเภอละ 1 แหล่ง รวมแล้วไม่น้อยกวา่ และวฒันธรรม

16 แหล่ง

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-8/8 ข้อ 7)

1-8/1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

   1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการเดินธรรมยาตรา ฟื้นฟชูีวติ เดินธรรมยาตรา ฟื้นฟ ูชีวติและธรรมชาติ 5,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

และธรรมชาติลุ่มน้ าล าปะทาว ลุ่มน้ าล าปะทาว ประกอบด้วย พระภกิษุ ศาสนา

สามเณร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และวฒันธรรม

หน่วยงานต่างๆ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู บคุลากร 15,000 พื้นที่จังหวดัชัยภมูิ กองการศึกษา

ครู บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและนักเรียนสังกัดองค์การ ศาสนา

และนักเรียนสังกัดองค์การบริหาร บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ ใหม้ีทศันคติที่ดี และวฒันธรรม

ส่วนจังหวดัชัยภมูิ ต่อการเรียน การท างาน เกิดทกัษะในการเรียน

หรือการท างานอย่างมีความสุข พฒันา

ศักยภาพในการเรียนหรือท างานใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-8/6 ข้อ 5)

1-8/2



แบบ ผด.02

   1.ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

     1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพอ่พญาแล ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน 18,000 บริเวณอนุสาวรีย์ กองการศึกษา

การจัดงานเจ้าพอ่พญาแล เจ้าพอ่พญาแล ศาสนา

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-8/5 ข้อ 4) และวฒันธรรม

6 โครงการส่งเสริมงานประเพณี 1.จัดงานสืบสานจารีตประเพณี และวฒัธรรม 15,000 บริเวณ กองการศึกษา

บญุเดือนหก อันดีงามของประเพณีบญุเดือนหก สวนสาธารณะ ศาสนา

2.ประกวดบายศรีเพื่ออนุรักษป์ระเพณี หนองปลาเฒ่า และวฒันธรรม

3.จัดกิจกรรมระลึกถึงคุณงามความดี

ของเจ้าพอ่พญาแลที่ได้เปน็ผู้ต้ังเมืองคนแรก

ของจังหวดัชัยภมูิ

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 1-8/7 ข้อ 6)

รวม 6 โครงการ 83,000        

1-8/3



แบบ ผด.02

  1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
     1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ่อมแซมสนามเทนนิส 1.งานซ่อมปรับปรุงสนามเทนนิส 950,000 สนามกีฬากลาง กองการศึกษา
สนามกีฬากลางองค์การ คอร์ดที่ 3 และ 4 องค์การบริหารส่วน ศาสนา
บริหารส่วนจังหวดัชัยภมูิ  -ปผิูว Asphaltic Concrete หนา จังหวดัชัยภมูิ และวฒันธรรม

4.00 เซนติเมตร ขนาดกวา้ง 37.00 
เมตร ยาว 37.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,369.00 ตารางเมตร
 -ปผิูวมาสติก (Action Mastic Coat
System) ขนาดกวา้ง 14.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร จ านวน 2 คอร์ด
พร้อมทาสีอคริลิคแท ้100%  ชนิดพเิศษ
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 840.00 ตารางเมตร
 -ทาสีอคริลิคแท ้100% ชนิดพเิศษรอบคอร์ด
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 529.00 ตารางเมตร
2.งานซ่อมทาสีสนามเทนนิส คอร์ดที่ 1 
และ 2 ทาสีอคริลิคแท ้100% ชนิดพเิศษ
คอร์ดที่ 1 และ 2 ขนาดกวา้ง 37.00 เมตร
ยาว 37.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,369.00 ตารางเมตร 

(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบบัที่ 13 หน้า 1-9/18 ข้อ 35)
รวม 1 โครงการ 950,000

1-9/1
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกนัและควบคุม จดัฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ 200,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสาธารณสุข
การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส ป้องกนัโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา
โคโรนา 2019 (COVID-19) (COVID-19) ให้กบัประชาชนทัว่ไป
จงัหวัดชัยภูมิ ในจงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 2-4/6 ขอ้ 4)

2 โครงการพฒันาศักยภาพ จดัฝึกอบรมให้ความรู้ให้กบัอาสาสมัคร 250,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุขในพืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 190 คน
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไ้ขคร้ังที ่8/2564 หน้า 2-4/3 ขอ้ 3)

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกนั 50,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสาธารณสุข
การด าเนินงานป้องกนัและ และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด ในจงัหวัดชัยภูมิ ให้กบัประชาชนทัว่ไป
จงัหวัดชัยภูมิ ในพืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 2-4/4 ขอ้ 3

4 โครงการป้องกนัและ จดัฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการ 100,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสาธารณสุข
แกไ้ขปัญหายาเสพติด ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ให้กบัประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไ้ขคร้ังที ่6/2564 หน้า 2-4/19 ขอ้ 13)

รวม 4 โครงการ 600,000

2-4/1
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพ จดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 250,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสวัสดิการ
ชีวิตผู้สูงอาย ุจงัหวัดชัยภูมิ ในเร่ืองต่างๆ เช่น สุขภาพกาย สังคม

สุขภาพจติ ส่งเสริมอาชีพ บทบาทและ
การมีส่วนร่วมผู้สูงอายใุนสังคม เป็นต้น

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 2-7/9 ขอ้ 10)

2 โครงการพฒันาศักยภาพ จดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพสตรี 250,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสวัสดิการ
สตรี จงัหวัดชัยภูมิ ในเร่ืองต่างๆ เช่น สุขภาพกาย สังคม

สุขภาพจติ ส่งเสริมอาชีพ บทบาทและ
การมีส่วนร่วมสตรีในสังคม เป็นต้น 

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 2-7/10 ขอ้ 11)

3 โครงการส่งเสริมพฒันา 1. จดัฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบ 50,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสวัสดิการ
การสร้างอาชีพ 108 อาชีพ อาชีพต่างๆ เช่น การท าขนม และศึกษาดูงาน สังคม
ตามแนวทางเศรษฐกจิ การนวดแผนไทย การจดัดอกไม้ ตามโครงการ
พอเพยีง งานหัตถกรรมฯลฯ

2. ศึกษาดูงานเพือ่ส่งเสริมอาชีพ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ฉบับที ่3 หน้า 2-7/3 ขอ้ 3)

รวม 3 โครงการ 550,000

2-7/1
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.12 แผนงานงบกลาง

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบส านักงานหลัก ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน 4,000,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสวัสดิการ
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ คนพกิาร ผู้สูงอาย ุและผู้ทีอ่ยู่ใน สังคม
กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพ ระยะจ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟู
จงัหวัดชัยภูมิ สมรรถภาพในเขตจงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แกไ้ขคร้ังที ่6/2563 หน้า 2-4/5 ขอ้ 6

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย ช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางไป 1,000,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองสวัสดิการ
ทีย่ากไร้ขององค์การบริหาร โรงพยาบาลแกผู้่ป่วยยากไร้ในเขต สังคม
ส่วนจงัหวัดชัยภูมิ พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ยในการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ทีย่ากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัด พ.ศ.2560

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 2-12/1 ขอ้ 1)

รวม 2 โครงการ 5,000,000

2-12/1
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



แบบ ผด.02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว

3.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม จดัอบรมให้ความรู้การพฒันา 50,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ ส านักปลัด

ให้ความรู้การพฒันา ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพือ่ส่งเสริมการ ศึกษาดูงานจงัหวัด องค์การบริหาร

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเทีย่วจงัหวัดชัยภูมิ สนับสนุน ต้นแบบด้านการ ส่วนจงัหวัด

เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวัด ท่องเทีย่ว

จงัหวัดชัยภูมิ ด้านการท่องเทีย่วให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ให้สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ว อนัจะ

สร้างเศรษฐกจิเพิม่รายได้ให้แก่

ประชาชนในพืน้ที ่โดยการจดัอบรม

ให้ความรู้แกผู้่ประกอบการร้านของฝาก

ศึกษาดูงานและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 3-8/20 ขอ้ 16)

รวม 1 โครงการ 50,000

3-8/1
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 



แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.6 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจดัการขยะ  - วางแผนจดัท าโครงการประสานงาน 250,000 เขตพืน้ทีจ่ังหวัดชัยภูมิ กองสาธารณสุข
อนัตรายจงัหวัดชัยภูมิ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและเสนอขออนุมัติ

โครงการ
 - ประสานงานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
 - ส ารวจและรวบรวมขยะของเสียอันตราย
 - น าขยะของเสียอันตรายไปก าจัดตาม
หลักสุขาภิบาล

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ฉบับที ่2 หน้า 4-6/1 ข้อ 1

รวม 1 โครงการ 250,000

4-6/1
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านนาฝาย หมู่ที ่13 กองช่าง
สายทาง บ้านฝาย หมู่ที ่13 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองขาม -
ตําบลหนองขาม - บ้านดอนหัน 326.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านดอนหัน หมู่ที ่2 
หมู่ที ่2 ตําบลโนนสะอาด ไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตารางเมตร ตําบลโนนสะอาด
อําเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอคอนสวรรค์
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่16 หน้า 5-9/16 ขอ้ 14) จงัหวัดชัยภูมิ

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองขาม หมู่ที ่7 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองขาม หมู่ที ่7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองขาม -
ตําบลหนองขาม-บ้านโนนสงเปลือย 326.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านโนนสงเปลือย 
หมู่ที ่3 ตําบลโนนสะอาด ไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตารางเมตร หมู่ที ่3 ตําบลโนนสะอาด
อําเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้าขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอคอนสวรรค์
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่16 หน้า 5-9/17 ขอ้ 15) จงัหวัดชัยภูมิ

5-9/1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 กอ่สร้างถนนลาดยาง ปูผิว กอ่สร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic 2,000,000 บ้านกะฮาด-บ้านโนนจาน กองช่าง
Asphaltic Concrete สายทาง Concrete  กม.8+975 ถงึ 9+358 อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภูมิ
ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 383.00 เมตร ช่วงที ่2
บ้านโนนจาน อําเภอจตุัรัส ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร
จงัหวัดชัยภูมิ ช่วงที ่2 หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า

3,064.00 ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่16 หน้า 5-9/8 ขอ้ 7)

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านโกรกกลุา หมู่ที ่8 กองช่าง
สายทางบ้านโกรกกลุา หมู่ที ่8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลตาเนิน-บ้านโนนป่าชาด
ตําบลตาเนิน-บ้านโนนป่าชาด 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่10 ตําบลหนองฉมิ
หมู่ที ่10 ตําบลหนองฉมิ ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร อําเภอเนินสง่า 
อําเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/138 ขอ้ 130)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองแขม หมู่ที ่6 กองช่าง
สายทางบ้านหนองแขม หมู่ที ่6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลตาเนิน -
ตําบลตาเนิน-บ้านหนองแดงพฒันา 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านหนองแดงพฒันา 
หมู่ที ่6 ตําบลรังงาม อําเภอเนินสง่า ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร หมู่ที ่6 ตําบลรังงาม
จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอเนินสง่า
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/139 ขอ้ 131) จงัหวัดชัยภูมิ

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านโนนไร่ หมู่ที ่3 กองช่าง
สายทาง บ้านโนนไร่ หมู่ที ่3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลตาเนิน-บ้านขี้เหล็ก
ตําบลตาเนิน-บ้านขี้เหล็ก หมู่ที ่5 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่5 ตําบลกะฮาด
ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง่า ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร อําเภอเนินสง่า 
จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้าง ขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/140 ขอ้ 132)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านท่าโป่ง หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านท่าโป่ง หมู่ที ่4 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลวังตะเฆ่
ตําบลวังตะเฆ่ อําเภอหนองบัวระเหว 84.00 เมตร หนา 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวระเหว
 - บ้านศิลาทอง หมู่ที ่6  หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร  - บ้านศิลาทอง หมู่ที ่6
ตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถติ ตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถติ
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/177 ขอ้ 165)

8 วางท่อระบายน้ํา สายทาง วางท่อ ค.ส.ล.  เส้นผ่านศูนยก์ลาง 380,000 บ้านกดุไขนุ่่น หมู่ที ่9 กองช่าง
บ้านกดุไขนุ่่น หมู่ที ่9  ตําบล 0.80 เมตร พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. ตําบลบ้านเขว้า -
บ้านเขว้า-บ้านหนองส้มโรง  ผิวจราจรลูกรังบดอดัแน่น กว้าง 4.00 เมตร บ้านหนองส้มโรง หมู่ที ่18
หมู่ที ่18 ตําบลลุ่มลําชี ระยะทางรวม 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลลุ่มลําชี อําเภอบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/170 ขอ้ 160)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านป่ายาง หมู่ที ่3 กองช่าง
สายทาง บ้านป่ายาง หมู่ที ่3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลลุ่มลําชี  อําเภอ
ตําบลลุ่มลําชี อําเภอบ้านเขว้า - 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านเขว้า-บ้านวังกา้นเหลือง
บ้านวังกา้นเหลือง หมู่ที ่2 ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร หมู่ที ่2 ตําบลบ้านค่าย
ตําบลบ้านค่าย อําเภอเมืองชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/171 ขอ้ 161)

10 วางท่อระบายน้ํา สายทาง  - ช่วงที ่1 วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์ 470,000 บ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11 กองช่าง
บ้านห้วยหวาย หมู่ที ่11 กลาง 1.00 เมตร (ต่อท่อเดิม) จํานวน ตําบลลุ่มลําชี-บ้านหนองอดุม
ตําบลลุ่มลําชี-บ้านหนองอดุม 2 ท่อ พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. 1.00x1.00 เมตร หมู่ที ่15 ตําบลบ้านเขว้า
หมู่ที ่15 ตําบลบ้านเขว้า ฝา ค.ส.ล. และบานประตูน้ํา ปิด-เปิด อําเภอบ้านเขว้า 
อําเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภูมิ แบบพวงมาลัยมือหมุน วางท่อ ค.ส.ล. จงัหวัดชัยภูมิ

เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.80 เมตร จํานวน
50 ท่อ พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. 0.80x0.80
เมตร ฝา ค.ส.ล. ผิวจราจรลูกรังบดอดัแน่น
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 58.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 - ช่วงที ่2 วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร จํานวน 51 ท่อน
พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. 0.80x0.80 เมตร
ฝา ค.ส.ล. ผิวจราจรลูกรังบดอดัแน่น
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 56.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/172 ขอ้ 162)

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,650,000 บ้านหนองอดุม หมู่ที ่15 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองอดุม หมู่ที ่15  - ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ตําบลบ้านเขว้า -
ตําบลบ้านเขว้า-บ้านลาดยางชุม ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านลาดยางชุม หมู่ที ่20
หมู่ที ่20 ตําบลลุ่มลําชี  หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ตําบลลุ่มลําชี อําเภอบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ

 - ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 407.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,035.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/174 ขอ้ 163)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที ่9 กองช่าง
สายทางบ้านราษฎร์บูรณะ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลเจาทอง -
หมู่ที ่9 ตําบลเจาทอง - 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านซับไทรทอง หมู่ที ่8
บ้านซับไทรทอง หมู่ที ่8  ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร  ไหล่ทาง ตําบลแหลมทอง  อําเภอ
ตําบลแหลมทอง อําเภอภกัดีชุมพล กว้างขา้งละ 0.20 เมตร ภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/99 ขอ้ 91)

13 กอ่สร้างถนนลาดยาง สายทาง กอ่สร้างถนนลาดยาง  กม.9+815 ถงึ 1,000,000 บ้านโนนทองหลาง - กองช่าง
ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองหลาง- 10+070 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร บ้านโคกล่าม 
บ้านโคกล่าม อําเภอแกง้คร้อ ยาว 255.00 เมตร ผิว Asphaltic อําเภอแกง้คร้อ
จงัหวัดชัยภูมิ Concrete หนา 0.04 เมตร  หรือพืน้ที่ จงัหวัดชัยภูมิ

รวมไม่น้อยกว่า 1,530.00 ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/110 ขอ้ 102)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

14 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 1,020,000 บ้านหนองรวกพฒันา กองช่าง
สายทาง บ้านหนองรวกพฒันา งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 18 ตําบลนาหนองทุ่ม

หมู่ที ่18 ตําบลนาหนองทุม่ - กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร  - บ้านแสงเจริญ หมู่ที ่11
บ้านแสงเจริญ หมู่ที ่11 หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลช่องสามหมอ
ตําบลช่องสามหมอ อําเภอแกง้คร้อ 1,114.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอแกง้คร้อ
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/111 ขอ้ 103)

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านเขื่อนล่ัน หมู่ที ่1 กองช่าง
สายทาง บ้านเขื่อนล่ัน หมู่ที ่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลตะโกทอง-บ้านวังรัง
ตําบลตะโกทอง-บ้านวังรัง หมู่ที ่8 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่8 ตําบลท่ากบู
ตําบลท่ากบู อําเภอซับใหญ่ ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง อําเภอซับใหญ่
จงัหวัดชัยภูมิ กว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/21 ขอ้ 17)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านซับน้ําใส หมู่ที ่11 กองช่าง
สายทาง บ้านซับน้ําใส หมู่ที ่11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลท่ากบู อําเภอซับใหญ่
ตําบลท่ากบู อําเภอซับใหญ่ - 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่  -บ้านท่าบอน หมู่ที ่8
บ้านท่าบอน หมู่ที ่8  ตําบล ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ตําบลโสกปลาดุก
โสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว กว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวระเหว
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/22 ขอ้ 18)

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านท่าชวน หมู่ที ่6 กองช่าง
สายทาง บ้านท่าชวน หมู่ที ่6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลท่ากลู-บ้านวังขื่อ
ตําบลท่ากบู-บ้านวังขื่อ หมู่ที ่4 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่4 ตําบลซับใหญ่
ตําบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่ ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง อําเภอซับใหญ่
จงัหวัดชัยภูมิ กว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/23 ขอ้ 19)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหนองประดู่พฒันา กองช่าง
สายทาง บ้านหนองประดู่พฒันา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม หมู่ที ่11 ตําบลตะโกทอง
หมู่ที ่11 ตําบลตะโกทอง อําเภอ 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอซับใหญ่-บ้านห้วยทราย
ซับใหญ่-บ้านห้วยทราย หมู่ที ่7 ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง หมู่ที ่7 ตําบลบ้านชวน
ตําบลบ้านชวน อําเภอบําเหน็จณรงค์ กว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอบําเหน็จณรงค์
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/24 ขอ้ 20)

19 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านโคกพงาด-บ้านโคกรัง กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0088  - ช่วงที ่1 งานหินคลุกบดอดัแน่น อําเภอเทพสถติ
บ้านโคกพงาด-บ้านโคกรัง หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภูมิ ยาว 130.00 เมตร

 - ช่วงที ่2 งานหินคลุกบดอดัแน่น
หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 361.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอดัแน่น ไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศกเ์มตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/32 ขอ้ 27)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

20 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านลําปอแดง หมู่ที ่13 กองช่าง
สายทาง บ้านลําปอแดง หมู่ที ่13 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลบ้านไร่-บ้านยางเต้ีย
ตําบลบ้านไร่-บ้านยางเต้ีย หมู่ที ่7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 808.00 เมตร หมู่ที ่7 ตําบลห้วยยายจิ๋ว
ตําบลห้วยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถติ หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า อําเภอเทพสถติ
จงัหวัดชัยภูมิ 503.00 ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/33 ขอ้ 28)

21 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านยางเต้ีย หมู่ที ่7 กองช่าง
สายทาง บ้านยางเต้ีย หมู่ที ่7 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลห้วยยายจิ๋ว-
ตําบลห้วยยายจิ๋ว-บ้านหนองหิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร บ้านหนองหิน หมู่ที ่10
หมู่ที ่10 ตําบลวะตะแบก หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลวะตะแบก
อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภูมิ 525.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอเทพสถติ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/34 ขอ้ 29) จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

22 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านเขาวงศ์พระจนัทร์ กองช่าง
สายทาง บ้านเขาวงศ์พระจนัทร์ งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่15 ตําบลห้วยยายจิ๋ว
หมู่ที ่15 ตําบลห้วยยายจิ๋ว - กว้าง 5.00 เมตร ยาว 588.00 เมตร  -บ้านวังอา้ยคง หมู่ที ่6
บ้านวังอา้ยคง หมู่ที ่6 หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลบ้านไร่ อําเภอเทพสถติ
ตําบลบ้านไร่ อําเภอเทพสถติ 507.00 ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/35 ขอ้ 30)

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านยางหวาย หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านยางหวาย หมู่ที ่4 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลยางหวาย-บ้านฝาย
ตําบลยางหวาย-บ้านฝาย หมู่ที ่3 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่3 ตําบลหนองขาม
ตําบลหนองขาม อําเภอคอนสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง อําเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ กว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/36 ขอ้ 31)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 สายทาง ชย.ถ.1-0087 กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0087 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม บ้านหนองเม็ก-บ้านหนองโนน้อย
บ้านหนองเม็ก-บ้านหนองโนน้อย- 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่  - บ้านหนองโก  อําเภอ
บ้านหนองโก อําเภอคอนสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง คอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ กว้างขา้งละ 0.20 เมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/40 ขอ้ 35)

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บา้นเรือ หมู่ที่ 2 ตําบลกุดยม กองช่าง
สายทาง บ้านเรือ หมู่ที ่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม  - บ้านนกเขาทอง หมู่ที ่4
ตําบลกดุยม-บ้านนกเขาทอง 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ ตําบลโอโล อําเภอภูเขยีว
หมู่ที ่4 ตําบลโอโล อําเภอภูเขยีว ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ กว้างขา้งละ 0.20 เมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/124 ขอ้ 116)

5-9/13



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านเมืองคง หมู่ที ่2 กองช่าง
สายทาง บ้านเมืองคง หมู่ที ่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลบ้านเพชร -
ตําบลบ้านเพชร-บ้านโนนดินจี่ 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที ่5
หมู่ที ่5 ตําบลโอโล อําเภอภูเขยีว ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ตําบลโอโล อําเภอภูเขยีว
จงัหวัดชัยภูมิ กว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/125 ขอ้ 117)

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0047 กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0047 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางรวม บ้านหนองตาไก-้บ้านโอโล
บ้านหนองตาไก ้- บ้านโอโล 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ
อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 1,664.00 ตารางเมตร 

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/126 ขอ้ 118)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0053 กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0053 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม บ้านหนองสองห้อง -
บ้านหนองสองห้อง-บ้านโนนขา่ 274.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนขา่ อําเภอภูเขยีว
อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,644.00 ตารางเมตร จงัหวัดชัยภูมิ

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/127 ขอ้ 119)

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,260,000 บ้านโคกมะตูม หมู่ที ่7 กองช่าง
สายทาง บ้านโคกมะตูม หมู่ที ่7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลโนนคูณ -
ตําบลโนนคูณ-บ้านนาผักเส้ียน 412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านนาผักเส้ียน หมู่ที ่4
หมู่ที ่4 ตําบลดงกลาง ไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตารางเมตร ตําบลดงกลาง
อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอคอนสาร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/150 ขอ้ 142) จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 240,000 บ้านน้ําทิพย ์หมู่ที ่3 กองช่าง
สายทาง บ้านน้ําทิพย ์หมู่ที ่3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลทุง่ลุยลาย
ตําบลทุง่ลุยลาย อําเภอคอนสาร- 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอคอนสาร -
บ้านห้วยหินลับ หมู่ที ่11 ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร บ้านห้วยหินลับ หมู่ที ่11
ตําบลหนองโพนงาม ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร ตําบลหนองโพนงาม
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/151 ขอ้ 143)

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ กองช่าง
สายทาง บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม หมู่ที ่7 ตําบลทุง่ลุยลาย-
หมู่ที ่7 ตําบลทุง่ลุยลาย - 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านมอตาเจก็ หมู่ที ่14
บ้านมอตาเจก็ หมู่ที ่14 ไม่น้อยกว่า 836.00 ตารางเมตร ตําบลห้วยยาง
ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอคอนสาร
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/152 ขอ้ 144)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

32 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านโจดกลาง หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านโจดกลาง หมู่ที ่4 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา  0.10 เมตร ตําบลโนนคูณ -
ตําบลโนนคูณ-บ้านนาผักเส้ียน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,347.00 เมตร บ้านนาผักเส้ียน หมู่ที ่4
หมู่ที ่4 ตําบลดงกลาง หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลดงกลาง
อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ 687.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอคอนสาร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/154 ขอ้ 146) จงัหวัดชัยภูมิ

33 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านโจดกลาง หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านโจดกลาง หมู่ที ่4 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.10 เมตร ตําบลโนนคูณ
ตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร - กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,347.00 เมตร อําเภอคอนสาร -
บ้านนาหัวแรด หมู่ที ่11 หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า บ้านนาหัวแรด หมูที ่11
ตําบลบ้านแกง้ อําเภอภูเขยีว 687.00 ลูกบาศกเ์มตร ตําบลบ้านแกง้
จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/153 ขอ้ 145)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

34 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านกองสี หมู่ที ่14 กองช่าง
สายทาง บ้านกองสี หมู่ที ่14 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลหนองสังข์
ตําบลหนองสังข ์อําเภอแกง้คร้อ- กว้าง 5.00 เมตร ยาว 703.00 เมตร อําเภอแกง้คร้อ -
บ้านหนองดินดํา หมู่ที ่8 หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า บ้านหนองดินดํา หมู่ที ่8
ตําบลหนองคู อําเภอบ้านแท่น 543.00 ลูกบาศกเ์มตร ตําบลหนองคู 
จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอบ้านแท่น 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/132 ขอ้ 124) จงัหวัดชัยภูมิ

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านใหม่นาดี หมู่ที ่8 กองช่าง
สายทาง บ้านใหม่นาดี หมู่ที ่8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลบ้านขาม 
ตําบลบ้านขาม อําเภอจตุัรัส - 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอจตุัรัส-บ้านเขื่อนล่ัน
บ้านเขื่อนล่ัน หมู่ที ่1 ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร หมู่ที ่1 ตําบลตะโกทอง
ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ่ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอซับใหญ่
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/142 ขอ้ 134)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองพนักก๊ หมุ่ที ่7 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองพนักก๊ หมู่ที ่7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองโดน 
ตําบลหนองโดน อําเภอจตุัรัส - 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอจตุัรัส-บ้านโป่งเกตุ
บ้านโป่งเกตุ หมู่ที ่2 ตําบลท่ากบู ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร หมู่ที ่2 ตําบลท่ากบู
อําเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/144 ขอ้ 136)

37 กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านหนองม่วง หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที ่4 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.12 เมตร ตําบลส้มป่อย อําเภอจตุัรัส
ตําบลส้มป่อย อําเภอจตุัรัส- กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร  - บ้านโสกปลาดุก หมู่ที ่2
บ้านโสกปลาดุก หมู่ที ่2 หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลโสกปลาดุก
ตําบลโสกปลาดุก 404.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอหนองบัวระเหว
อําเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/146 ขอ้ 138)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

38 กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 บ้านโนนตะโก หมู่ที ่10 กองช่าง
สายทาง บ้านโนนตะโก หมู่ที ่10  -งานดินถมบดอดัแน่น หนา 0.30 เมตร ตําบลบ้านขาม -
ตําบลบ้านขาม - บ้านหนองโสน กว้าง 6.30 เมตร ยาว 740.00 เมตร บ้านหนองโสน หมู่ที ่3
หมู่ที ่3 ตําบลหนองบัวโคก หรือปริมาณดินถมบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลหนองบัวโคก
อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภูมิ 1,465.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภูมิ

 -งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร
หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า
683.00 ลูกบาศกเ์มตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/147 ขอ้ 139)

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านสระโพนทอง หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านสระโพนทอง หมู่ที ่4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลสระโพนทอง -
ตําบลสระโพนทอง - บ้านยาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านยาง หมู่ที ่1
หมู่ที ่1 ตําบลบ้านยาง ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ตําบลบ้านยาง
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/50 ขอ้ 45)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านเมืองเกา่ หมู่ที ่5 กองช่าง
สายทาง บ้านเมืองเกา่ หมู่ที ่5 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลบ้านยาง-บ้านเกา่น้อย
ตําบลบ้านยาง-บ้านเกา่น้อย 278.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่3 ตําบลบ้านบัว
หมู่ที ่3 ตําบลบ้านบัว  ไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ์
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/51 ขอ้ 46)

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองคู หมู่ที ่1 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองคู หมู่ที ่1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองคู 
ตําบลหนองคู อําเภอบ้านแท่น- 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอบ้านแท่น -
บ้านดอนไกเ่ถื่อน หมู่ที ่1 ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร บ้านดอนไกเ่ถื่อน หมู่ที ่1
ตําบลบ้านดอน อําเภอภูเขยีว ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร ตําบลบ้านดอน 
จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขยีว
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/43 ขอ้ 38) จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านโสกรัง หมู่ที ่7 กองช่าง
สายทาง บ้านโสกรัง หมู่ที ่7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองบัวแดง -
ตําบลหนองบัวแดง - 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2
บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2 ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร ตําบลหนองแวง 
ตําบลหนองแวง ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
อําเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/52 ขอ้ 47)

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองแวง-บ้านโสกรัง
ตําบลหนองแวง-บ้านโสกรัง 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่7 ตําบลหนองบัวแดง
หมู่ที ่7 ตําบลหนองบัวแดง ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร อําเภอหนองบัวแดง
อําเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/53 ขอ้ 48)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 268,000 บ้านหนองไฮเหนือ หมู่ที ่3 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองไฮเหนือ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองบัวแดง-
หมู่ที ่3 ตําบลหนองบัวแดง - 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2
บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2 ไม่น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร ตําบลหนองแวง
ตําบลหนองแวง ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
อําเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/54 ขอ้ 49)

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 732,000 บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองปล้อง หมู่ที ่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองแวง -
ตําบลหนองแวง - 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านหนองนกออก หมู่ที ่5
บ้านหนองนกออก หมู่ที ่5 ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตําบลหนองบัวแดง
ตําบลหนองบัวแดง ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
อําเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/55 ขอ้ 50)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 บ้านคูเมือง หมู่ที ่14 กองช่าง
สายทาง บ้านคูเมือง หมู่ที ่14 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลคูเมือง -
ตําบลคูเมือง-บ้านโชคอํานวย 626.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านโชคอํานวย หมู่ที ่7
หมู่ที ่7 ตําบลกดุชุมแสง ไม่น้อยกว่า 2,504.00 ตารางเมตร ตําบลกดุชุมแสง
อําเภอหนองบัวแดง ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/113 ขอ้ 105)

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 บ้านโนนคูณ หมู่ที ่11 กองช่าง
สายทาง บ้านโนนคูณ หมู่ที ่11 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลคูเมือง -
ตําบลคูเมือง-บ้านห้วยไผ่ใต้ 492.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที ่13
หมู่ที ่13 ตําบลหนองแวง ไม่น้อยกว่า 2,460.00 ตารางเมตร ตําบลหนองแวง
อําเภอหนองบัวแดง ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/114 ขอ้ 106)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านคลองบอน หมู่ที ่5 กองช่าง
สายทาง บ้านคลองบอน หมู่ที ่5 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลคอนสาร -
ตําบลคอนสาร-บ้านนาวงเดือน 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านนาวงเดือน หมู่ที ่8
หมู่ที ่8 ตําบลทุง่นาเลา ไม่น้อยกว่า 831.00 ตารางเมตร ตําบลทุง่นาเลา
อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอคอนสาร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/115 ขอ้ 107) จงัหวัดชัยภูมิ

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 บ้านเทพนิมิตร หมู่ที ่12 กองช่าง
สายทาง บ้านเทพนิมิตร หมู่ที ่12 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลนายางกลัก -
ตําบลนายางกลัก-บ้านบุง่เวียน 491.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านบุง่เวียน หมู่ที ่4
หมู่ที ่4 ตําบลโป่งนก ไม่น้อยกว่า 2,455.00 ตารางเมตร ตําบลโป่งนก
อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอเทพสถติ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/66 ขอ้ 60) จงัหวัดชัยภูมิ

5-9/25



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 สายทาง ชย.ถ.1-0107 กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0107 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางรวม บ้านวังอา้ยโพธิ ์-
บ้านวังอา้ยโพธิ-์บ้านวังใหม่พฒันา 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านวังใหม่พฒันา
อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 808.00 ตารางเมตร อําเภอเทพสถติ 

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/78 ขอ้ 72)

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที ่10 กองช่าง
สายทาง บา้นใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลโป่งนก-บ้านน้ําลาด
ตําบลโป่งนก-บ้านน้ําลาด หมู่ที ่4 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่4 ตําบลนายางกลัก
ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถติ ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร อําเภอเทพสถติ
จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/79 ขอ้ 73)

5-9/26



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านศิลาทอง หมู่ที ่6 กองช่าง
สายทาง บ้านศิลาทอง หมู่ที ่6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลโป่งนก
ตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถติ - 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอเทพสถติ -
บ้านท่าโป่ง หมู่ที ่4 ตําบลวังตะเฆ่ ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร บ้านท่าโป่ง หมู่ที ่4
อําเภอหนองบัวระเหว ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร ตําบลวังตะเฆ่
จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอหนองบัวระเหว
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/80 ขอ้ 74) จงัหวัดชัยภูมิ

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,260,000 บ้านห้วย หมู่ที ่8 กองช่าง
สายทาง บ้านห้วย หมู่ที ่8  -ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ตําบลตลาดแร้ง -
ตําบลตลาดแร้ง-บ้านโนนส้มมอ ระยะทาง 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนส้มมอ หมู่ที ่18
หมู่ที ่18 ตําบลบ้านเขว้า หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ตําบลบ้านเขว้า
อําเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอบ้านเขว้า

 -ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
ระยะทาง 695.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 3,475.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/81 ขอ้ 75)

5-9/27



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านภูผาทอง หมู่ที ่10 กองช่าง
สายทาง บ้านภูผาทอง หมู่ที ่10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลถ้ําวัวแดง -
ตําบลถ้ําวัวแดง-บ้านหนองพวง 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านหนองพวง หมู่ที ่2
หมู่ที ่2 ตําบลวังชมภู ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ตําบลวังชมภู
อําเภอหนองบัวแดง ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/73 ขอ้ 67)

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านห้วยหัน หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านห้วยหัน หมู่ที ่4 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลวังชมภู -
ตําบลวังชมภ-ูบ้านภูนกเขยีน 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านภูนกเขยีน หมู่ที ่7
หมู่ที ่7 ตําบลท่าใหญ่ ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ตําบลท่าใหญ่
อําเภอหนองบัวแดง ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/74 ขอ้ 68)

5-9/28



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

56 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโนนคูณ หมู่ที ่8 กองช่าง
สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที ่8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลนาฝาย-บ้านยางบ่า
ตําบลนาฝาย-บ้านยางบ่า หมู่ที ่3 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่3 ตําบลโคกสูง
ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 836.00 ตารางเมตร อําเภอเมือง จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.40 เมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/13 ขอ้ 10)

57 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,090,000 บ้านดอนมะค่าง หมู่ที ่17 กองช่าง
สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที ่17 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลบ้านหัน-บ้านโนนฆ้อง
ตําบลบ้านหัน-บ้านโนนฆ้อง 359.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่2 ตําบลสระโพนทอง
หมู่ที ่2 ตําบลสระโพนทอง ไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ์
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/10 ขอ้ 7)

5-9/29



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

58 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 910,000 บ้านบัว หมู่ที ่1 กองช่าง
สายทางบ้านบัว หมู่ที ่1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลบ้านบัว-บ้านส้มกบ
ตําบลบ้านบัว-บ้านส้มกบ  507.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ หมู่ที ่5,10 ตําบลสระโพนทอง
หมู่ที ่5,10 ตําบลสระโพนทอง ไม่น้อยกว่า 1,521.00 ตารางเมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ์
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/11 ขอ้ 8)

59 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโปร่งพฒันา หมู่ที ่6 กองช่าง
สายทางบ้านโปร่งพฒันา หมู่ที ่6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลเกาะมะนาว -
ตําบลเกาะมะนาว-บ้านหนองตะไก้ 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านหนองตะไก ้หมู่ที ่8
หมู่ที ่8 ตําบลบ้านชวน ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ตําบลบ้านชวน
อําเภอบําเหน็จณรงค์ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอบําเหน็จณรงค์
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/84 ขอ้ 77)

5-9/30



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

60 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านกดุจกิ หมู่ที ่8 กองช่าง
สายทางบ้านกดุจกิ หมู่ที ่8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม ตําบลหนองขา่ -
ตําบลหนองขา่-บ้านเด่ือ หมู่ที ่1 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ บ้านเด่ือ หมู่ที ่1
ตําบลบ้านเด่ือ ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ตําบลบ้านเด่ือ
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/47 ขอ้ 42)

61 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่4 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวม ตําบลโนนสะอาด
ตําบลโนนสะอาด 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ อําเภอคอนสวรรค์ -
อําเภอคอนสวรรค์-บ้านดงบัง ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร บ้านดงบัง หมู่ที ่4
หมู่ที ่4 ตําบลลาดใหญ่ ไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.20 เมตร ตําบลลาดใหญ่
อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ

จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/70 ขอ้ 64)

5-9/31



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

62 กอ่สร้างสะพานขา้มลําน้ําพรม  -กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,356,000 ลําน้ําพรม บ้านโนนเจริญ กองช่าง
บ้านโนนเจริญ หมู่ที ่13 กว้างขา้งละ 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หมู่ที ่13 ตําบลผักปัง -
ตําบลผักปัง-บ้านค้าว หมู่ที ่13 แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบมาตรฐานกรม บ้านค้าว หมู่ที ่13
ตําบลโอโล อําเภอภูเขยีว การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตําบลโอโล อําเภอภูเขยีว
จงัหวัดชัยภูมิ แบบเลขที ่ท.3-03 พร้อมกอ่สร้างป้องกนั จงัหวัดชัยภูมิ

การกดัเซาะคอสะพานชนิดดาดคอนกรีต
ตามแบบเลขที ่มฐ.อบจ.16-001-48
 -งานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า
400.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/178 ขอ้ 166)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

63 กอ่สร้างสะพานขา้มลําห้วยน้ําพรม  -กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,507,000 ลําห้วยน้ําพรม กองช่าง
บ้านขามป้อม หมู่ที ่6 กว้างขา้งละ 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร บ้านขามป้อม หมู่ที ่6 
ตําบลกดุเลาะ-บ้านหัน หมู่ที ่4 แบบมีทางเท้า ตําบลกดุเลาะ-
ตําบลบ้านหัน  -รายละเอยีดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ บ้านหัน หมู่ที ่4
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ และตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ตําบลบ้านหัน
จงัหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที ่ท.3-03 อําเภอเกษตรสมบูรณ์

พร้อมกอ่สร้างป้องกนัการกดัเซาะคอสะพาน จงัหัดชัยภูมิ
ชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบเลขที ่มฐ.
อบจ.16-001-48

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/1 ขอ้ 1)

64 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0035 กองช่าง
Asphaltic Concrete Asphaltic Concrete กม.21+910 ถงึ บ้านสระแต้ -
ดําเนินการ โดยวิธี Recycling 22+248 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร บ้านหนองผักหลอด
สายทาง ชย.ถ.1-0035 ยาว 338.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ อําเภอแกง้คร้อ
บ้านสระแต้-บ้านหนองผักหลอด 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ที่ จงัหวัดชัยภูมิ
อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภูมิ รวมไม่น้อยกว่า 2,704.00 ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่16 หน้า 5-9/13 ขอ้ 11)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

65 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0054 กองช่าง
Asphaltic Concrete Asphaltic Concrete กม.7+815 ถงึ บ้านบัวผักเกวียน -
สายทาง ชย.ถ.1-0054 8+154 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร บ้านโนนตุ่น อําเภอภูเขยีว
บ้านบัวผักเกวียน - บ้านโนนตุ่น ยาว 339.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ จงัหวัดชัยภูมิ
อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อยกว่า 2,712.00 ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่16 หน้า 5-9/12 ขอ้ 10)

66 ปรับปรุงพืน้ทีริ่มทาง สายทาง ปรับปรุงพืน้ทีริ่มทาง 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0001 กองช่าง
ชย.ถ.1-0001  แกง้คร้อ -  -ช่วงที ่1 งานหินคลุกบดอดัแน่น แกง้คร้อ-ท่ามะไฟหวาน
ท่ามะไฟหวาน อําเภอแกง้คร้อ หนา 0.20 เมตร พืน้ที ่2,100.00 ตารางเมตร อําเภอแกง้คร้อ
จงัหวัดชัยภูมิ (ลักษณะพืน้ทีส่ามารถปรับได้ตามสถาน จงัหวัดชัยภูมิ

ทีโ่ครงการ)
 -ช่วงที ่2 งานหินคลุกบดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร พืน้ที ่3,500 ตารางเมตร
(ลักษณะพืน้ทีส่ามารถปรับได้ตามสถาน
ทีโ่ครงการ) หรือปริมาณหินคลุกบดอดั
แน่นรวมทัง้หมดไม่น้อยกว่า 1,120.00 
ลูกบาศกเ์มตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/155 ขอ้ 147) 5-9/34



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

67 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านจมื่น หมู่ที ่3 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลบ้านเด่ือ-บ้านโจด
สายทาง บ้านจมื่น หมู่ที ่3  -ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หมู่ที ่4 ตําบลหนองขา่
ตําบลบ้านเด่ือ-บ้านโจด หมู่ที ่4 ยาว 164.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ์
ตําบลหนองขา่  -ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ยาว 186.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
จงัหวัดชัยภูมิ หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 1,564.00 

ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/137 ขอ้ 129)

68 ปรับปรุงเสริมคันดินกั้นลําห้วย ปรับปรุงเสริมคันดินกั้นลําห้วยคอกใหญ่ 497,000 บ้านแจง้วังทอง หมู่ที ่12 กองช่าง
คอกใหญ่ สายทาง บ้านแจง้วังทอง งานลูกรังบดอดัแน่นขยายคันดินและ ตําบลวังตะเฆ่ -
หมู่ที ่12 ตําบลวังตะเฆ่ - เสริมความหนา 1.00 เมตร กว้าง 5.00 บ้านห้วยทับนาย หมู่ที ่8
บ้านห้วยทับนาย หมู่ที ่8  ตําบล เมตร ยาว 225.00 เมตร หรือปริมาณ ตําบลโคกสะอาด
โคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว ลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า 2,025.00 อําเภอหนองบัวระเหว
จงัหวัดชัยภูมิ ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/176 ขอ้ 164)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

69 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ปรับปรุงถนนผิวจราจรหนิคลุกบดอัดแน่น 1,000,000 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที ่5 กองช่าง
บดอดัแน่น สายทาง งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลบ้านเจยีง -
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที ่5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร บ้านหินเหิบ หมู่ที ่4
ตําบลบ้านเจยีง-บ้านหินเหิบ หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่น ตําบลแหลมทอง
หมู่ที ่4 ตําบลแหลมทอง ไม่น้อยกว่า 1,037.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอภักดีชุมพล
อําเภอภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/98 ขอ้ 90)

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง  สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 2,110,000 บ้านหนองเซียงซา หมู่ที ่8 กองช่าง
บ้านหนองเซียงซา หมู่ที ่8 IN-PLACE RECYCLING กม.1+405 ถงึ ตําบลผักปัง-บ้านหนองดินดํา
ตําบลผักปัง-บ้านหนองดินดํา กม.1+990 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หมู่ที ่2 ตําบลบ้านแกง้
หมู่ที ่2 ตําบลบ้านแกง้ ยาว 585.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ
อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/101 ขอ้ 93)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

71 ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจร ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิวจราจร 492,000 สายทาง ชย.ถ.1-0034 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง บ้านแกง้คร้อ -
ชย.ถ.1-0034 บ้านแกง้คร้อ - 8.00 เมตร ระยะทางรวม 95.00 เมตร บ้านนาหนองทุม่
บ้านนาหนองทุม่ อําเภอแกง้คร้อ หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า อําเภอแกง้คร้อ
จงัหวัดชัยภูมิ 760.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ จงัหวัดชัยภูมิ

0.40 เมตร ผิวจราจรทางเช่ือม พืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร พืน้ทีร่วม
ทัง้หมดไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/109 ขอ้ 101)

72 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 บ้านซับจาน หมู่ที ่14 กองช่าง
สายทาง บ้านซับจาน หมู่ที ่14 งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลซับใหญ่ -
ตําบลซับใหญ่-บ้านซับสายออ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร บ้านซับสายออ หมู่ที ่5
หมู่ที ่5 ตําบลท่ากบู หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลท่ากบู อําเภอซับใหญ่
อําเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภูมิ 1,236.00 ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/19 ขอ้ 15)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

73 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 บ้านบุฉนวน หมู่ที ่6 กองช่าง
สายทาง บ้านบุฉนวน หมู่ที ่6 งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่
ตําบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่- กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,540.00 เมตร  -บ้านห้วยน้อย หมู่ที ่8
บ้านห้วยน้อย หมู่ที ่8 หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลนายางกลัก
ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถติ 1,190.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอเทพสถติ
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/20 ขอ้ 16)

74 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 บ้านหนองมะกดุ หมู่ที ่7 กองช่าง
สายทาง บ้านหนองมะกดุ หมู่ที ่7 งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลยางหวาย -
ตําบลยางหวาย - บ้านโนนโพธิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,591.00 เมตร บ้านโนนโพธิ ์หมู่ที ่6
หมู่ที ่6 ตําบลคอนสวรรค์ หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลคอนสวรรค์
อําเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ 1,613.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอคอนสวรรค์
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/37 ขอ้ 32) จงัหวัดชัยภูมิ

5-9/38



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

75 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที ่10 กองช่าง
สายทาง บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที ่10 งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลโคกมั่งงอย-บ้านโสก
ตําบลโคกมั่งงอย-บ้านโสก หมู่ที ่1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,270.00 เมตร หมู่ที ่1 ตําบลบ้านโสก
ตําบลบ้านโสก อําเภอคอนสวรรค์ หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า อําเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ 1,937.00 ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/38 ขอ้ 33)

76 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 สายทางบ้านโคกมั่งงอย กองช่าง
สายทาง บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที ่2 งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่2 ตําบลโคกมั่งงอย -
ตําบลโคกมั่งงอย-บ้านดงเยน็ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,543.00 เมตร บ้านดงเยน็ หมู่ที ่8 
หมู่ที ่8 ตําบลห้วยไร่ หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลห้วยไร่  อําเภอ
อําเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ 1,964.00 ลูกบาศกเ์มตร คอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/39 ขอ้ 34)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

77 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 บ้านเกา่ยา่ดี หมู่ที ่1 กองช่าง
สายทาง บ้านเกา่ยา่ดี หมู่ที ่1 งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลเกา่ยา่ดี  อําเภอ
ตําบลเกา่ยา่ดี อําเภอแกง้คร้อ - กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,135.00 เมตร แกง้คร้อ-บ้านท่าหินโงม
บ้านท่าหินโงม หมู่ที ่1 หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า หมู่ที ่1 ตําบลท่าหินโงม
ตําบลท่าหินโงม อําเภอเมืองชัยภูมิ 1,969.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอเมืองชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/91 ขอ้ 84)

78 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 1,000,000 บ้านโสกหว้า หมู่ที ่7 กองช่าง
บ้านโสกหว้า หมู่ที ่7 ตําบลหลุบคา IN-PLACE RECYCLING ผิวจราจรกว้าง ตําบลหลุบคา -
 -บ้านหนองศาลา หมู่ที ่8 ตําบล 6.00 เมตร ยาว 279.00 เมตร ไหล่ทาง บ้านหนองศาลา  หมู่ที ่8
หนองสังข ์ อําเภอแกง้คร้อ กว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ตําบลหนองสังข์
จงัหวัดชัยภูมิ หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 2,232.00 อําเภอแกง้คร้อ

ตารางเมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/130 ขอ้ 122)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

79 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านแกง้ หมู่ที ่4 กองช่าง
สายทาง บ้านแกง้ หมู่ที ่4 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลบ้านแกง้-บ้านโคกม่วง
ตําบลบ้านแกง้-บ้านโคกม่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 722.00 เมตร หมู่ที ่9 ตําบลหนองสังข ์
หมู่ที ่9 ตําบลหนองสังข ์ หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า อําเภอแกง้คร้อ 
อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภูมิ 557.00 ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/131 ขอ้ 123)

80 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านห้วยหว้านไพร กองช่าง
สายทาง บ้านห้วยหว้านไพร งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่8 ตําบลบ้านแกง้ -
หมู่ที ่8 ตําบลบ้านแกง้ - กว้าง 5.00 เมตร ยาว 723.00 เมตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที ่8
บ้านโนนดินหอม หมู่ที ่8 หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลหลุบคา 
ตําบลหลุบคา อําเภอแกง้คร้อ 558.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอแกง้คร้อ
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/133 ขอ้ 125)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

81 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT 500,000 สายทาง  ชย.ถ.1-0071 กองช่าง
ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - IN-PLACE RECYCLING บ้านศาลา - บ้านตลาด 
บ้านตลาด อําเภอเกษตรสมบูรณ์  -ช่วงที ่1 กม.0+870 - กม.0+890 อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จงัหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 จงัหวัดชัยภูมิ

เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
 -ช่วงที ่2 กม.0+890 - กม.1+043 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 153.00
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่
น้อยกว่า 1,078.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/49 ขอ้ 44)

82 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 500,000 บ้านท่าเว่อ หมู่ที ่7 กองช่าง
สายทาง บ้านท่าเว่อ หมู่ที ่7 งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลท่ามะไฟหวาน
ตําบลท่ามะไฟหวาน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร อําเภอแกง้คร้อ - 
อําเภอแกง้คร้อ - บ้านธาตุทอง หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า บ้านธาตุทอง หมู่ที ่9 
หมู่ที ่9 ตําบลธาตุทอง 2,029.00 ลูกบาศกเ์มตร ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขยีว 
อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/95 ขอ้ 88) 5-9/42



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

83 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที ่3 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจรแอสฟลัท์คอนกรีตบนถนน ตําบลหนองคู-บ้านหินลาด 
สายทาง บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที ่3 คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 หมู่ที ่2  ตําบลบ้านเต่า 
ตําบลหนองคู-บ้านหินลาด หมู่ที ่2 เมตร ยาว 770.00 เมตร หนา 0.03 เมตร อําเภอบ้านแท่น
ตําบลบ้านเต่า อําเภอบ้านแท่น หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 3,850.00 จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/42 ขอ้ 37)

84 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านโคกกงุ หมู่ที ่1 กองช่าง
สายทาง บ้านโคกกงุ หมู่ที ่1 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลโคกกงุ - 
ตําบลโคกกงุ-บ้านหนองขามใต้ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 788.00 เมตร บ้านหนองขามใต้ หมู่ที ่9
หมู่ที ่9 ตําบลหนองขาม หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า ตําบลหนองขาม
อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภูมิ 549.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอแกง้คร้อ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/92 ขอ้ 85) จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

85 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านห้วยหวาย หมู่ที ่10 กองช่าง
สายทาง บ้านห้วยหวาย หมู่ที ่10 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลหลุบคา 
ตําบลหลุบคา อําเภอแกง้คร้อ - กว้าง 4.50 เมตร ยาว 815.00 เมตร อําเภอแกง้คร้อ -
บ้านฝายพญานาค หมู่ที ่13 หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า บ้านฝายพญานาค หมู่ที ่13
ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขยีว 568.00 ลูกบาศกเ์มตร ตําบลธาตุทอง 
จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอภูเขยีว
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/93 ขอ้ 86) จงัหวัดชัยภูมิ

86 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านหนองมะเขอืใหม่ กองช่าง
สายทาง บ้านหนองมะเขอืใหม่  -ช่วงที ่1 งานหินคลุกบดอดัแน่น หมู่ที ่13 ตําบลหนองขาม -
หมู่ที ่13 ตําบลหนองขาม - หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.50 เมตร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที ่4
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที ่4 ยาว 970.00 เมตร ตําบลช่องสามหมอ 
ตําบลช่องสามหมอ  -ช่วงที ่2 งานหินคลุกบดอดัแน่น อําเภอแกง้คร้อ 
อําเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภูมิ หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.50 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ

ยาว 252.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุก
บดอดัแน่นไม่น้อยกว่า 562.00 ลูกบาศกเ์มตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/94 ขอ้ 87)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

87 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านน้ําพปุางวัว หมู่ที ่8 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลคอนสาร -
สายทาง บ้านน้ําพปุางวัว หมู่ที ่8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 บ้านนาวงเดือน หมู่ที ่8
ตําบลคอนสาร-บ้านนาวงเดือน เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ทีร่วม ตําบลทุง่นาเลา
หมู่ที ่8 ตําบลทุง่นาเลา ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร อําเภอคอนสาร 
อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/116 ขอ้ 108)

88 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านดงกลาง หมู่ที ่7 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลดงกลาง -
สายทาง บ้านดงกลาง หมู่ที ่7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 412.00 บ้านโจดกลาง หมู่ที ่4
ตําบลดงกลาง-บ้านโจดกลาง เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพืน้ทีร่วม ตําบลโนนคูณ
หมู่ที ่4 ตําบลโนนคูณ ไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตารางเมตร อําเภอคอนสาร 
อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/117 ขอ้ 109)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

89 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านโคกสว่าง หมู่ที ่3 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลดงกลาง -
สายทาง บ้านโคกสว่าง หมู่ที ่3 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 347.00 บ้านหนองหล่ม หมู่ที ่10 
ตําบลดงกลาง-บ้านหนองหล่ม เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพืน้ทีร่วม ตําบลห้วยยาง 
หมู่ที ่10 ตําบลห้วยยาง ไม่น้อยกว่า 2,082.00 ตารางเมตร อําเภอคอนสาร 
อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/118 ขอ้ 110)

90 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 บ้านวังชมภู หมู่ที ่5 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลดงกลาง -
สายทาง บ้านวังชมภู หมู่ที ่5 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410.00 บ้านหนองหล่ม หมู่ที ่10 
ตําบลดงกลาง-บ้านหนองหล่ม เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพืน้ทีร่วม ตําบลห้วยยาง 
หมู่ที ่10 ตําบลห้วยยาง ไม่น้อยกว่า 2,050.00 ตารางเมตร อําเภอคอนสาร 
อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/119 ขอ้ 111)

5-9/46



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

91 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแน่น 740,000 บ้านหนองโสมงเหนือ กองช่าง
สายทาง บ้านหนองโสมงเหนือ งานลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร หมู่ที ่8 ตําบลโนนแดง
หมู่ที ่8 ตําบลโนนแดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 975.00 เมตร อําเภอบ้านเขว้า -
อําเภอบ้านเขว้า-บ้านห้วยยาง หรือปริมาณลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า บ้านห้วยยาง หมู่ที ่4
หมู่ที ่4 ตําบลโคกสูง 899.00 ลูกบาศกเ์มตร ตําบลโคกสูง
อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/83 ขอ้ 76) จงัหวัดชัยภูมิ

92 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 2,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0061 กองช่าง
ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง- IN-PLACE RECYCLING กม.21+256 ถงึ บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น
บ้านโหล่น อําเภอหนองบัวแดง กม.21+802 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร อําเภอหนองบัวแดง
จงัหวัดชัยภูมิ ยาว 546.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ จงัหวัดชัยภูมิ

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ที่
รวมไม่น้อยกว่า 4,368.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/75 ขอ้ 69)

5-9/47



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

93 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,432,000 บ้านโนนตูม หมู่ที ่7 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete  -ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลวังชมภู -
สายทาง บ้านโนนตูม หมู่ที ่7 ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านห้วยขา่เฒ่า หมู่ที ่2
ตําบลวังชมภ-ูบ้านห้วยขา่เฒ่า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร ตําบลท่าใหญ่
หมู่ที ่2 ตําบลท่าใหญ่ หนา 0.04 เมตร อําเภอหนองบัวแดง 
อําเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภูมิ  -ช่วงที ่2 ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี จงัหวัดชัยภูมิ

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร 
 -ช่วงที ่3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร 
 -หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 23,700.00
ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/63 ขอ้ 58)

5-9/48



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

94 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 2,100,000 บ้านโคกสะอาด หมู่ที ่8 กองช่าง
บ้านโคกสะอาด หมู่ที ่8 IN-PLACE RECYCLING ตําบลโคกเริงรมย์
ตําบลโคกเริงรมย์  -ช่วงที ่1 กม.0+000 ถงึ กม.0+105 อําเภอบําเหน็จณรงค์ -
อําเภอบําเหน็จณรงค์ - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 105.00 บ้านหนองจะบก หมู่ที ่2
บ้านหนองจะบก หมู่ที ่2 เมตร หนา 0.04 เมตร ตําบลห้วยยายจิ๋ว 
ตําบลห้วยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถติ  -ช่วงที ่2 กม.0+105 ถงึ กม.0+603 อําเภอเทพสถติ
จงัหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 498.00 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
 -หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 4,614.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/8 ขอ้ 6)

95 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟลัท์คอนกรีตบนถนน 900,000 บ้านโคกเริงรมย ์หมู่ที ่1 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ตําบลโคกเริงรมย์
สายทาง บ้านโคกเริงรมย ์หมู่ที ่1 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.03 อําเภอบําเหน็จณรงค์ -
ตําบลโคกเริงรมย์ เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 3,600.00 บ้านหนองจะบก หมู่ที ่2
อําเภอบําเหน็จณรงค์ - ตารางเมตร ตําบลห้วยยายจิ๋ว 
บ้านหนองจะบก หมู่ที ่2 อําเภอเทพสถติ
ตําบลห้วยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/7 ขอ้ 5) 5-9/49



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

96 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0117 กองช่าง
Asphaltic Concrete สายทาง Concrete บ้านห้วยยายจิ๋ว -
ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิ๋ว -  -ช่วงที ่1 กม.6+056 ถงึ 6+312 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 256.00 อําเภอเทพสถติ 
อําเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภูมิ เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ

 -ช่วงที ่2 กม.7+056 ถงึ 7+130 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 74.00
เมตร (ปูผิว AC ทับถนน คสล.)
 -ช่วงที ่3 กม.7+130 ถงึ 7+180
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00
เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร
(ปูผิว AC ทับถนน คสล.)
 -หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 2,818.00 
ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/5 ขอ้ 4)

5-9/50



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

97 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0115 กองช่าง
ชย.ถ.1-0115 บ้านหญ้านาง - IN-PLACE RECYCLING บ้านหญ้านาง-บ้านวังม่วง 
บ้านวังม่วง อําเภอเกษตรสมบูรณ์  -ช่วงที ่1 กม.0+000 ถงึ กม.0+090 อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จงัหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 จงัหวัดชัยภูมิ

เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร
 -ช่วงที ่2 กม.0+910 ถงึ กม.1+095
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185.00
เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร
หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 2,200.00 
ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/3 ขอ้ 3)

5-9/51



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

98 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0116 กองช่าง
ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง - IN-PLACE RECYCLING กม. 0+625 - บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง 
บ้านหญ้านาง กม. 0+900 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร อําเภอเกษตรสมบูรณ์
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ยาว 275.00 เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ที่

รวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/2 ขอ้ 2)

99 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 สายทางบ้านวังโพน หมู่ที ่4 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลท่าหินโงม -
สายทาง บ้านวังโพน หมู่ที ่4 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,543.00 บ้านหนองฉนวน
ตําบลท่าหินโงม-บ้านหนองฉนวน เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพืน้ทีร่วม หมู่ที ่1 ตําบลซับสีทอง
หมู่ที ่1 ตําบลซับสีทอง ไม่น้อยกว่า 7,715.00 ตารางเมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/12 ขอ้ 9)

5-9/52



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

100 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT 500,000 สายทาง ชย.ถ.1-0014 กองช่าง
ชย.ถ.1-0014 บ้านบุง่คล้า - IN-PLACE RECYCLING บ้านบุง่คล้า - บ้านกดุตุ้ม 
บ้านกดุตุ้ม อําเภอเมืองชัยภูมิ  -ช่วงที ่1 กม.1+113 ถงึ กม.1+173 อําเภอเมืองชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 จงัหวัดชัยภูมิ

เมตร หนา 0.04 เมตร
 -ช่วงที ่2 กม.1+343 ถงึ กม.1+403
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00
เมตร หนา 0.04 เมตร
 -ช่วงที ่3 กม.2+932 - กม.2+983
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 51.00
เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 1,026.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/15 ขอ้ 12)

5-9/53



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

101 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านหนองฉมิ หมู่ที ่2 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลบุง่คล้า -
สายทาง บ้านหนองฉมิ หมู่ที ่2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 930.00 แยกทางหลวง 201
ตําบลบุง่คล้า-แยกทางหลวง 201 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพืน้ทีร่วม เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/17 ขอ้ 13)

102 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านบุง่คล้า หมู่ที ่3 กองช่าง
สายทาง บ้านบุง่คล้า หมู่ที ่3 งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร ตําบลบุง่คล้า -
ตําบลบุง่คล้า-บ้านศรีษะกระบือ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 476.00 เมตร บ้านศรีษะกระบือ
หมู่ที ่1 ตําบลหนองไผ่ หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่น หมู่ที ่1 ตําบลหนองไผ่ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 493.00 ลูกบาศกเ์มตร อําเภอเมืองชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/18 ขอ้ 14)

5-9/54



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

103 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 2,000,000 บ้านเสลา หมู่ที ่6 ตําบล กองช่าง
บ้านเสลา หมู่ที ่6 ตําบลบ้านชวน- IN-PLACE RECYCLING ผิวจาราจร บ้านชวน-บ้านเกาะแกว้ศรีสุข 
บ้านเกาะแกว้ศรีสุข หมู่ที ่7 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 542.00 เมตร หมู่ที ่7 บ้านเกาะแกว้ศรีสุข 
ตําบลเกาะมะนาว ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร  หนา ตําบลเกาะมะนาว หมู่ที ่8 
อําเภอบําเหน็จณรงค์ 0.04 เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า อําเภอบําเหน็จณรงค์
จงัหวัดชัยภูมิ 4,336.00 ตารางเมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/31 ขอ้ 26)

104 ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 สายทาง ชย.ถ.1-0007 กองช่าง
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0007 ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางรวม แยก ทล.2179 - บ้านชวน
แยก ทล.2179 - บ้านชวน 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอบําเหน็จณรงค์
อําเภอบําเหน็จณรงค์ หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/86 ขอ้ 79)

5-9/55



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

105 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที ่10 กองช่าง
ปผิูวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลบ้านเด่ือ 
สายทาง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที ่10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 796.00 อําเภอเกษตรสมบูรณ์
ตําบลบ้านเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพืน้ทีร่วม  -บ้านหนองไฮใต้ หมู่ที ่8 
 -บ้านหนองไฮใต้ หมู่ที ่8 ตําบล ไม่น้อยกว่า 3,980.00 ตารางเมตร ตําบลหนองบัวแดง 
หนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/44 ขอ้ 39)

106 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 1,000,000 บ้านน้อยพฒันา หมู่ที ่12 กองช่าง
บ้านน้อยพฒันา หมู่ที ่12 IN-PLACE RECYCLING ผิวจาราจร ตําบลบ้านเด่ือ 
ตําบลบ้านเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 366.00 อําเภอเกษตรสมบูรณ์
 -บ้านนาคานหัก หมู่ที ่1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ทีร่วม  -บ้านนาคานหัก หมู่ที ่1 
ตําบลกดุชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร ตําบลกดุชุมแสง 
จงัหวัดชัยภูมิ อําเภอหนองบัวแดง
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/45 ขอ้ 40) จงัหวัดชัยภูมิ

5-9/56



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

107 ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว Asphaltic 500,000 บ้านหนองกงุเกา่ หมู่ที ่6 กองช่าง
Asphaltic Concrete สายทาง Concrete กม.0+270 ถงึ 0+536 ตําบลกวางโจน -
บ้านหนองกงุเกา่ หมู่ที ่6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266.00 บ้านหนองกงุใหม่
ตําบลกวางโจน-บ้านหนองกงุใหม่ เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ทีร่วม หมู่ที ่3 ตําบลธาตุทอง 
หมู่ที ่3 ตําบลธาตุทอง ไม่น้อยกว่า 1,330.00 ตารางเมตร อําเภอภูเขยีว 
อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/68 ขอ้ 62)

108 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 500,000 บ้านกดุหมากเห็บ หมู่ที ่7 กองช่าง
บ้านกดุหมากเห็บ หมู่ที ่7 IN-PLACE RECYCLING กม. 0+000 - ตําบลบ้านดอน-บ้านเพชร 
ตําบลบ้านดอน-บ้านเพชร หมู่ที ่1 กม. 0+179 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หมู่ที ่1 ตําบลบ้านเพชร
ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขยีว ยาว 179.00 เมตร หนา 0.04 เมตร อําเภอภูเขยีว
จงัหวัดชัยภูมิ หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 1,074.00 จงัหวัดชัยภูมิ

ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/69 ขอ้ 63)

5-9/57



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

109 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอดัแน่น 500,000 บ้านโนนทอง หมู่ที ่1 - กองช่าง
สายทาง บ้านโนนทอง หมู่ที ่1 - งานหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.12 เมตร บ้านพรม หมู่ที ่1 
บ้านพรม หมู่ที ่1 ตําบลกดุเลาะ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,005.00 เมตร ตําบลกดุเลาะ
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ หรือปริมาณหินคลุกบดอดัแน่น อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จงัหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 617.00 ลูกบาศกเ์มตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/48 ขอ้ 43)

110 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 บ้านซับพระไวย ์หมู่ที ่6 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลโพนทอง -
สายทาง บ้านซับพระไวย ์หมู่ที ่6 บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที ่2
ตําบลโพนทอง-บ้านห้วยบงเหนือ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร ตําบลห้วยบง 
หมู่ที ่2 ตําบลห้วยบง หนา 0.03 เมตร หรือพืน้ทีร่วม อําเภอเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตารางเมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/157 ขอ้ 148)

5-9/58



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

111 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 800,000 บ้านใหม่พฒันา หมู่ที ่1 กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ปูผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตบนถนน ตําบลโพนทอง-บ้านเล่า 
สายทาง บ้านใหม่พฒันา หมู่ที ่1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.80 หมู่ที ่2 ตําบลบ้านเล่า
ตําบลโพนทอง-บ้านเล่า หมู่ที ่2 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.04 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ
ตําบลบ้านเล่า อําเภอเมืองชัยภูมิ หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 2,472.00 จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/161 ขอ้ 152)

112 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 800,000 สายทาง ชย.ถ.1-0125 กองช่าง
ชย.ถ.1-0125 บ้านห้วยหว้า - IN-PLACE RECYCLING ผิวจราจรกว้าง บ้านห้วยหว้า -
บ้านหนองตาไก ้ 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ไหล่ทาง บ้านหนองตาไก ้
อําเภอคอนสวรรค์ กว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร อําเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 1,760.00 จงัหวัดชัยภูมิ

ตารางเมตร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/165 ขอ้ 156)

5-9/59



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

113 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิวจราจร 600,000 สายทาง ชย.ถ.1-0017 กองช่าง
ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - แอสฟลัท์ติกคอนกรีตบนถนนลาดยาง บ้านลาดใหญ่ -
บ้านห้วยบงเหนือ  -ช่วง กม. 0+00 - 0+056 ผิวจราจร บ้านห้วยบงเหนือ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ 

ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา จงัหวัดชัยภูมิ
0.04 เมตร
 -ช่วง กม. 0+280 - 0+447 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร
หรือพืน้ทีร่วมทัง้หมดไม่น้อยกว่า
1,784.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/166 ขอ้ 157)

5-9/60



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

114 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตบนถนน 1,730,000 สายทางถนนพญาแล กองช่าง
ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เทศบาลเมืองชัยภูมิ -
สายทาง ถนนพญาแล เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา 0.04 เมตร บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที ่2 
เทศบาลเมืองชัยภูมิ-บ้านขี้เหล็กใหญ่ หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 5,310.00 ตําบลรอบเมือง 
หมู่ที ่2 ตําบลรอบเมือง ตารางเมตร อําเภอเมืองชัยภูมิ 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/123 ขอ้ 115)

5-9/61



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

115 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวธิ ีPAVEMENT 1,000,000 สายทาง ชย.ถ.1-0072 กองช่าง
ชย.ถ.1-0072 บ้านกดุละลม - IN-PLACE RECYCLING บ้านกดุละลม -
บ้านหนองแหน อําเภอเมืองชัยภูมิ  -ช่วงที ่1 กม. 6+325 ถงึ กม. 6+417 บ้านหนองแหน 
จงัหวัดชัยภูมิ (ตอนที ่1) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 92.00 อําเภอเมืองชัยภูมิ

เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
หนา 0.04 เมตร
 -ช่วงที ่2 กม. 6+650 ถงึ กม. 6+772
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
 -ช่วงที ่3 กม. 10+450 ถงึ กม. 10+500
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างขา้งละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า
2,112.00 ตารางเมตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-9/29 ขอ้ 25)
รวม 115 โครงการ 101,444,000

5-9/62



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขดุลอกล าห้วยสามพนัตา ขดุลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร กน้กว้าง 500,000 ล าห้วยสามพนัตา กองช่าง
บ้านสามพนัตา หมู่ที ่8 ต าบล 6.00 เมตร ยาว 1,345.00 เมตร บ้านสามพนัตา หมู่ที ่8
ห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ - ลึก 0.80 เมตร (ขดุลึกลงอกีจากลึกเดิม) ต าบลห้วยต้อน
บ้านแกง้ยาว หมู่ที ่2 ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ -
ต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า 13,234.00 ลูกบาศกเ์มตร บ้านแกง้ยาว หมู่ที ่2
จงัหวัดชัยภูมิ ต าบลภูแลนคา
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/1 ขอ้ 1) อ าเภอบ้านเขว้า

จงัหวัดชัยภูมิ

2 ขดุลอกล าห้วยอสีานเขยีว ขดุลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร กน้กว้าง 500,000 ล าห้วยอสีานเขยีว กองช่าง
บ้านโสกมูลนาค หมู่ที ่5 6.00 เมตร ยาว 942.00 เมตร ลึก 1.50 บ้านโสกมูลนาค หมู่ที ่5
ต าบลห้วยไร่-บ้านโสกหาด เมตร (ขดุลึกลงอกีจากลึกเดิม) ลาดเอยีง ต าบลห้วยไร่-บ้านโสกหาด
หมู่ที ่2 ต าบลช่องสามหมอ 1:1 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 13,423.50 หมู่ที ่2 ต าบลช่องสามหมอ
อ าเภอคอนสวรรค์ ลูกบาศกเ์มตร อ าเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/8 ขอ้ 8)

5-10/1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 ขดุลอกล าห้วยฮวก บ้านดอนดู่ ขดุลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร กน้กว้าง 500,000 ล าห้วยฮวก บ้านดอนดู่ กองช่าง
หมู่ที ่5 ต าบลบ้านเต่า - 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ลึก 2.30 หมู่ที ่5 ต าบลบ้านเต่า -
บ้านหนองผักหลอด หมู่ที ่9 เมตร (ขดุลึกลงจากลึกเดิม) ลาดเอยีง 1:1 บา้นหนองผักหลอด หมูท่ี่ 9 
ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 13,341.25 ต าบลบ้านแท่น 
จงัหวัดชัยภูมิ ลูกบาศกเ์มตร อ าเภอบ้านแท่น
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/5 ขอ้ 5) จงัหวัดชัยภูมิ

4 ขดุลอกล าห้วยนามั่ง บ้านสระพงั ขดุลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร กน้กว้าง 500,000 ล าห้วยนามั่ง บ้านสระพงั กองช่าง
หมู่ที ่1 ต าบลสระพงั-บ้านสะเดา 7.00 เมตร ยาว 1,520.00 เมตร ลึก 1.00 หมู่ที ่1 ต าบลสระพงั -
หมู่ที ่9 ต าบลบ้านเต่า เมตร (ขดุลึกลงจากลึกเดิม) ลาดเอยีง 1:1 บ้านสะเดา หมู่ที ่9 
อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภูมิ ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 13,300.00 ต าบลบ้านเต่า 

ลูกบาศกเ์มตร อ าเภอบ้านแท่น 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/6 ขอ้ 6) จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 ขดุลอกล าห้วยใหญ่ บ้านดงพอง ขดุลอก พืน้ทีป่ากล าห้วย 7,396.00 488,000 ล าห้วยใหญ่ บ้านดงพอง กองช่าง
หมู่ที ่5 ต าบลนาหนองทุม่ - ตารางเมตร พืน้ทีก่น้ล าห้วย 6,488.00 หมู่ที ่5 ต าบลนาหนองทุม่-
บ้านแสงเจริญ หมู่ที ่11 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร (ขดุลึกลงอกี บ้านแสงเจริญ หมู่ที ่11
ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้คร้อ จากลึกเดิม) ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดิน ต าบลช่องสามหมอ 
จงัหวัดชัยภูมิ ขดุไม่น้อยกว่า 13,554.00 ลูกบาศกเ์มตร อ าเภอแกง้คร้อ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/12 ขอ้ 12) จงัหวัดชัยภูมิ

6 ขดุลอกล าห้วยเสียว บ้านนาเสียว ขดุลอก ปากกว้าง 11.00 เมตร กน้กว้าง 500,000 ล าห้วยเสียว บ้านนาเสียว กองช่าง
หมู่ที ่5 ต าบลคอนสวรรค์ - 5.00 เมตร ยาว 1,470.00 เมตร ลึก 1.50 หมู่ที ่5 ต าบลคอนสวรรค์ -
บ้านโนนเขวา หมู่ที ่8 เมตร (ขดุลึกลงจากลึกเดิม) ลาดเอยีง 1:1 บ้านโนนเขวา หมู่ที ่8
ต าบลยางหวาย ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 13,230.00 ต าบลยางหวาย
อ าเภอคอนสวรรค์ ลูกบาศกเ์มตร อ าเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/4 ขอ้ 4)

5-10/3



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

7 ขดุลอกล าห้วยล่องกอก ขดุลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร กน้กว้าง 500,000 ล าห้วยล่องกอก กองช่าง
บ้านห้วยขี้ตม หมู่ที ่3 6.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร ลึก 2.20 บ้านห้วยขี้ตม หมู่ที ่3
ต าบลทุง่พระ-บ้านห้วยแล้ง หมู่ที ่4 เมตร (ขดุลึกลงจากลึกเดิม) ลาดเอยีง 1:1 ต าบลทุง่พระ-บ้านห้วยแล้ง 
ต าบลทุง่นาเลา อ าเภอคอนสาร ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 13,286.00 หมู่ที ่4 ต าบลทุง่นาเลา 
จงัหวัดชัยภูมิ ลูกบาศกเ์มตร อ าเภอคอนสาร
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/13 ขอ้ 13) จงัหวัดชัยภูมิ

8 ขดุลอกหนองสระป่าช้า ขดุลอก กว้าง 95.00 เมตร ยาว 100.00 500,000 หนองสระป่าช้า กองช่าง
บ้านแกง้พฒันา หมู่ที ่12 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร (ขดุลึกลงจาก บ้านแกง้พฒันา หมู่ที ่12
ต าบลบ้านแกง้ - บ้านเต่าถา่น ลึกเดิม) ลาดเอยีง 1:1 ปริมาณดินขดุ ต าบลบ้านแกง้-บ้านเต่าถา่น
หมู่ที ่13 ต าบลหนองสังข ์ ไม่น้อยกว่า 12,415.00 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที ่13 ต าบลหนองสังข์
อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภูมิ อ าเภอแกง้คร้อ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/15 ขอ้ 15) จงัหวัดชัยภูมิ

5-10/4



แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9 ขดุลอกคลองผันน้ าเขา้แกม้ลิง  -ตอนที ่1 ขดุลอกปากกว้าง 4.00 เมตร 486,000 คลองผันน้ าเขา้แกม้ลิง กองช่าง
อา่งเกบ็น้ าฝายนิวซีแลนด์ กน้กว้าง 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร อา่งเกบ็น้ าฝายนิวซีแลนด์
บ้านหัวสะพาน หมู่ที ่6 ลึก 1.50 เมตร (ขดุลึกลงอกีจากลึกเดิม) บ้านหัวสะพาน หมู่ที ่6
ต าบลวังตะเฆ-่บ้านห้วยทับนาย ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า ต าบลวังตะเฆ่ -
หมู่ที ่8 ต าบลโคกสะอาด 937.50 ลูกบาศกเ์มตร บ้านห้วยทับนาย หมู่ที ่8 
อ าเภอหนองบัวระเหว  -ตอนที ่2 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ า พีน้ทีป่าก ต าบลโคกสะอาด
จงัหวัดชัยภูมิ อา่ง 6,100.00 ตารางเมตร พืน้ทีก่น้อา่ง อ าเภอหนองบัวระเหว

4,300.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ
(ขดุลึกลงอกีจากลึกเดิม) ลาดเอยีง 1:1
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 9,100.00
ลูกบาศกเ์มตร

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/17 ขอ้ 17)
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

10 ขดุลอกล าห้วยตะโก ขดุลอกขยายล าห้วย ขดุขยายล าห้วย 460,000 ล าห้วยตะโก กองช่าง
บ้านหัวสะพาน หมู่ที ่6 เพือ่ใช้กกัเกบ็น้ า พืน้ที ่1,200.00 ตารางเมตร บ้านหัวสะพาน หมู่ที ่6
ต าบลวังตะเฆ่ - บ้านดอนกอก ลึก 5.00 เมตร ลาดเอยีง 1:1  ปริมาตร ต าบลวังตะเฆ่-บ้านดอนกอก
หมู่ที ่7 ต าบลโคกสะอาด ดินขดุไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลูกบาศกเ์มตร หมู่ที ่7 ต าบลโคกสะอาด
อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอหนองบัวระเหว
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/18 ขอ้ 18)

11 ขดุลอกคลองโป่งขนุเพชร ขดุลอกขยายล าห้วยเพือ่ใช้กกัเกบ็น้ า 492,000 คลองโป่งขนุเพชร กองช่าง
บ้านท่าโป่ง หมู่ที ่4 ต าบลวังตะเฆ่ (บริเวณหลังวัดท่าโป่งเจริญธรรม) บ้านท่าโป่ง หมู่ที ่4 
อ าเภอหนองบัวระเหว - ขดุลอกขยายล าห้วย พืน้ที ่3,300.00 ต าบลวังตะเฆ่
บ้านศิลาทอง หมู่ที ่6 ตารางเมตร ขดุลึกลงจากเดิม 4.00 เมตร อ าเภอหนองบัวระเหว -
ตาบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า บ้านศิลาทอง หมู่ที ่6
จงัหวัดชัยภูมิ 13,200.00 ลูกบาศกเ์มตร ตาบลโป่งนก 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/19 ขอ้ 19) อ าเภอเทพสถติ

จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

12 ปรับปรุงฝายดินล าห้วยคอกน้อย  -ขยายคันดินและเสริมขึ้นอกี 1.50 เมตร 496,000 ฝายดินล าห้วยคอกน้อย กองช่าง
(ตอนล่าง) บ้านโนนส าราญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตอนล่าง) บ้านโนนส าราญ
หมู่ที ่7 ต าบลวังตะเฆ่ - สูง 4.30 เมตร ลาดเอยีง 1:1 ปริมาตร หมู่ที ่7 ต าบลวังตะเฆ่ -
บ้านแจง้ใหญ่ หมู่ที ่6 งานลูกรังบดอดัแน่นไม่น้อยกว่า 982.00 บ้านแจง้ใหญ่ หมู่ที ่6
ต าบลห้วยแย ้ ลูกบาศกเ์มตร ต าบลห้วยแย ้
อ าเภอหนองบัวระเหว  -ขดุลอกพืน้ทีเ่กบ็กกัน้ า พืน้ทีดิ่นขดุ อ าเภอหนองบัวระเหว
จงัหวัดชัยภูมิ 800.00 ตารางเมตร ขดุลึก 3.50 เมตร จงัหวัดชัยภูมิ

ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 2,800.00 
ลูกบาศกเ์มตร ลาดเอยีง 1:1

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม ฉบับที ่17 หน้า 5-10/16 ขอ้ 16)

รวม 12 โครงการ 5,922,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 
 

 



แบบ ผด.02

6. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประสานแผน จดัการประชุมเพือ่ประสานแผนพฒันา 100,000 16 อ าเภอ กองยทุธศาสตร์
พฒันาท้องถิ่น ขององค์กร ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพืน้ที ่จ.ชัยภูมิ และงบประมาณ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวัดชัยภูมิ ตามระเบียบ
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การจดัท าแผนและประสาน
แผนพฒันาพืน้ทีใ่นระดับอ าเภอ
และต าบล พ.ศ.2562

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 6-1/24 ขอ้ 24)

2 โครงการประชุมประชาคม จดัการประชุมประชาคมท้องถิ่น 100,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ กองยทุธศาสตร์
ท้องถิ่นขององค์การบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูมิ  และงบประมาณ
ส่วนจงัหวัดชัยภูมิ ตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูมิ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ฉบับที ่3 หน้า 6-1/39 ขอ้ 38)

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แบบ ผด.02

6. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการติดตาม ติดตามและประเมินผลแผน 50,000 16 อ าเภอ กองยทุธศาสตร์
และประเมินผล พฒันาท้องถิ่น และโครงการตาม ในเขตพืน้ที ่จ.ชัยภูมิ และงบประมาณ
แผนพฒันาองค์การบริหาร แผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การ
ส่วนจงัหวัดชัยภูมิ บริหารส่วนจงัหวัดชัยภูมิ
(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 6-1/22 ขอ้ 22)

4 โครงการส่งเสริม เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครง 200,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
ประชาธิปไตยตามรอยพอ่ การส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพอ่ และศึกษาดูงาน เลขานุการ
สู่วิถพีอเพยีง สู่วิถพีอเพยีง เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั ตามโครงการ องค์การบริหาร

การใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ส่วนจงัหวัด
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีน และอปุกรณ์
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ยอื่น
ทีเ่กี่ยวขอ้ง

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 6-1/41 ขอ้ 40)
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แบบ ผด.02

6. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 โครงการอบรม จดัอบรมเพิม่ความรู้ 10,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ ส านักปลัด

เพิม่ความรู้แกบุ่คลากร แกบุ่คลากรองค์การบริหารส่วน องค์การบริหาร

องค์การบริหารส่วน จงัหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกบัพระราช ส่วนจงัหวัด

จงัหวัดชัยภูมิ บัญญัติขอ้มูลขา่วสารของทาง

เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติ ราชการ พ.ศ.2540 เช่น ค่าใช้จา่ย

ขอ้มูลขา่วสารของทาง เกี่ยวกบัการใช้และตกแต่งสถานที่

ราชการ พ.ศ.2540 ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีน

และอปุกรณ์ ฯลฯ

(แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 6-1/51 ขอ้ 49)

รวม 5 โครงการ 460,000
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แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 



 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกีฬา 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

   1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา
    1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพศูนยป์ฏิบัติการร่วม 30,000 อ าเภอคอนสวรรค์ องค์การบริหาร
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ส่วนต าบล
ช่วยเหลือประชาชนของ ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอคอนสวรรค์ โนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ 2565
อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัด
ชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ 30,000

1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

   1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา
    1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดังานสัปดาห์ ช่วงเช้า 370,000 วัดศูนยก์ลาง ส านักงาน
ส่งเสริมการเผยแผ่  -การตักบาตรพระสงฆ์และการถวายสังฆทาน จงัหวัดและ พระพทุธศาสนา
พระพทุธศาสนา เนื่องใน แด่พระสงฆ์ วัดศูนยก์ลาง จงัหวัดชัยภูมิ
เทศกาลวันมาฆบูชา  -ปล่อยพนัธุป์ลาตามโครงการ "ในน้ ามีปลา ระดับอ าเภอ
ประจ าปี 2565 ชาวประชามีสุข" จ านวน 16 อ าเภอ

 -Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข
 -การจดันิทรรศการเกี่ยวกบัความส าคัญของ
วันมาฆบูชา และหลักธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
วันมาฆบูชา และนิทรรศการบทบาทของ
พระสงฆ์กบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนา
ช่วงเยน็
 -พธิีเจริญพระพทุธมนต์เจริญจติภาวนาถวาย
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี
 -การแสดงพระธรรมเทศนา
 -พธิีเวียนเทียนถวายเป็นพทุธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

2
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

   1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา
    1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการจดักจิกรรมสัปดาห์  -การปฏิบัติธรรม/อบรมค่ายคุณธรรมของ 370,000 วัดศูนยก์ลาง ส านักงาน
เผยแผ่พระพทุธศาสนา พระสงฆ์และฆราวาส จงัหวัดและ พระพทุธศาสนา
เนื่องในเทศกาล  -การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม วัดศูนยก์ลาง จงัหวัดชัยภูมิ
วันวิสาขบูชา  -การแสดงพระธรรมเทศนา ระดับอ าเภอ

 -การตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 16 อ าเภอ
 -การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
 -การจดันิทรรศการปฏิบัติการเกี่ยวกบัความ
ส าคัญของวันมาฆบูชา หลักธรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัวันมาฆบูชา และนิทรรศการ บทบาทของ
พระสงฆ์กบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนา
 -พธิีเวียนเทียนถวายเป็นพทุธบูชาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา

3 โครงการเผยแผ่  -การท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 370,000 วัดศูนยก์ลาง ส านักงาน
พระพทุธศาสนาเนื่องใน  -การถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จงัหวัดและ พระพทุธศาสนา
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา  -ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ าฝน วัดศูนยก์ลาง จงัหวัดชัยภูมิ
และวันเขา้พรรษา  -การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยาย ระดับอ าเภอ

ธรรมและการสนทนาธรรม จ านวน 16 อ าเภอ
 -พธิีเวียนเทียนถวายเป็นพทุธบูชาเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา

3



แบบ ผด.02

   1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา
    1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัทาง กจิกรรมอบรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 75,700 จงัหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
สังคม สร้างคนดี สังคมดี ในกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม วัฒนธรรม
โดยใช้มิติศาสนา ศิลปะและ โดยใช้มิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จงัหวัดชัยภูมิ
วัฒนธรรม

5 โครงการขับเคล่ือนการพฒันา กจิกรรมอบรมด้านดนตรีพืน้บ้านและ 132,100 จงัหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
ทักษะด้านศาสนา ศิลปะ ฟอ้นร า วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมจงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

6 โครงการสืบสานอตัลักษณ์ กจิกรรมสืบสานอตัลักษณ์ผ้าแต่ละ 70,000 จงัหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
วิถถีิ่น วิถไีทย วิถชุีมชน อ าเภอของจงัหวัดชัยภูมิ วัฒนธรรม
จงัหวัดชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

7 โครงการส่ือสร้างสรรค์ เล่าขาน กจิกรรมประกวดภาพถา่ยเล่าเร่ือง 20,000 จงัหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
เมืองชัยภูมิ ด้วยมิติทาง ประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ ของนักเรียน วัฒนธรรม
วัฒนธรรม นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป จงัหวัดชัยภูมิ

8 โครงการสืบสานภูมิปัญญา กจิกรรมเรียนรู้และสืบสานศิลปะการ 10,000 จงัหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
ทอ้งถิ่น "ศิลปะการแทงหยวก" แทงหยวก วัฒนธรรม

จงัหวัดชัยภูมิ

4



แบบ ผด.02

   1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา
    1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9 โครงการเป็นเจา้ภาพจดัการ จัดการแข่งขัน 43 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเลือก 8,000,000 พืน้ทีจ่งัหวัดชัยภูมิ ส านักงานการกีฬา
แข่งขันกีฬาแหง่ชาติ คร้ังที่ 47 เปน็ตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 3 แห่งชาติ คร้ังที ่47 รอบระดับชาติ จงัหวัดชัยภูมิ
(20 จงัหวัด) ณ จงัหวัดศรีสะเกษ

10 โครงการสนับสนุนส่งเสริม เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนั 50,000 อ าเภอคอนสวรรค์ องค์การบริหาร
การแขง่ขนักฬีาระดับ กฬีาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร ส่วนต าบล
อ าเภอ ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอ าเภอ โนนสะอาด

คอนสวรรค์

รวม 10 โครงการ 9,467,800

5



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคุ้มครองป้องกนัการ เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจในขั้น 65,600 16 อ าเภอ ส านักงาน
หลอกลวงและลักลอบไปท างาน ตอนการไปท างานต่างประเทศ จดัหางาน
ต่างประเทศ การได้รับสิทธิตามกฎหมาย มีความ จงัหวัดชัยภูมิ

รู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการจดัหางาน
และคุ้มครองคนหางาน รวมถงึขอ้
ปฏิบัติทีถ่กูต้องในการสมัครงาน
ขอ้มูลสภาพความเป็นอยู่ สภาพภูมิ
อากาศ ภูมิประเทศ ประเพณี
วัฒนธรรม กฎหมาย ขอ้บังคับ
ตลอดจนสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการ
ท างานและใช้ชีวิตขณะท างานใน
ต่างประเทศ และสร้างความสัมพนัธ์
ทีดี่กบัผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไป
ท างานต่างประเทศและผู้สนใจไป
ท างานต่างประเทศได้เขา้ใจวัตถุ
ประสงค์ของทางราชการ ในการ
คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถกูหลอกลวง

รวม 1 โครงการ 65,600

6
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
     2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกจิกรรมงานวันผลไม้ เพือ่ใช้จา่ยเป็นค่าด าเนินกจิกรรมใน 40,000 ต าบลซับสีทอง อบต.ซับสีทอง
ของดี 4 ต าบล ภูแลนคา โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม อ าเภอเมืองชัยภูมิ

ค่าจดัสถานที ่ค่าเวที ค่าเคร่ืองเสีย จงัหวัดชัยภูมิ
ค่าอ านวยการ ฯลฯ

รวม 1 โครงการ 40,000

7
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

2. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
     2.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาการท่องเทีย่ว การจดัประกวดหนังส้ันจากกลุ่ม 76,825 จงัหวัดชัยภูมิ ส านักงาน
เชิงสร้างสรรค์ร่วมรักษ์บ้านเกดิ นักศึกษาและกลุ่มประชาชนเพือ่แนะน า วัฒนธรรม
จงัหวัดชัยภูมิ แหล่งท่องเทีย่วจงัหวัดชัยภูมิ ความยาว จงัหวัดชัยภูมิ

5 นาที

รวม 1 โครงการ 76,825

8
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

   5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,849,000 บ้านโนนคูณ หมู่ที ่1 องค์การบริหาร
เสริมเหล็กเส้นขา้งโรงเรียน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ต าบลลาดใหญ่ - ส่วนต าบล
บ้านโนนคูณ หมู่ที ่1 หนา 0.15 เมตร หรือตามแบบทีอ่งค์การ บ้านห้วยบงใต้ ลาดใหญ่
ต าบลลาดใหญ่ - บริหารส่วนต าบลก าหนด ต าบลห้วยบง
บ้านห้วยบงใต้ ต าบลห้วยบง อ าเภอเมืองชัยภูมิ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,565,000 บ้านโนนกา้นตรง หมู่ที ่9 องค์การบริหาร
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ต าบลลาดใหญ่ - ส่วนต าบล
เส้นบ้านโนนกา้นตรง มีพืน้ทีก่อ่สร้างไม่น้อยกว่า 6,800.00 บ้านโนนพนัชาด ลาดใหญ่
หมู่ที ่9 ต าบลลาดใหญ่ - ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ต าบลโนนสะอาด
บ้านโนนพนัชาด อ าเภอเมืองชัยภูมิ
ต าบลโนนสะอาด จงัหวัดชัยภูมิ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ

9
บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แบบ ผด.02

   5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,600,000 บ้านหินเหิบ หมู่ที ่4 องค์การบริหาร
เสริมเหล็กสายธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,950.00 ต าบลแหลมทอง - ส่วนต าบล
บ้านหินเหิบ หมู่ที ่4 เมตร หนา 0.15 เมตร ต าบลบ้านเจยีง แหลมทอง
ต าบลแหลมทอง - อ าเภอภักดีชุมพล
ต าบลบ้านเจยีง จงัหวัดชัยภูมิ
อ าเภอภักดีชุมพล
จงัหวัดชัยภูมิ

4 กอ่สร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 3,500,000 บ้านราษฎร์พฒันา  องค์การบริหาร
Asphaltic Concrete ถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ หมู่ที ่10 ต าบลเจาทอง - ส่วนต าบล
บ้านราษฎร์พฒันา หมู่ที ่10 0.50 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร บ้านซับไทรทอง หมู่ที ่8 เจาทอง
ต าบลเจาทอง - หนา 0.05 เมตร ต าบลแหลมทอง
บ้านซับไทรทอง หมู่ที ่8 พกิดัเร่ิมต้น อ าเภอภักดีชุมพล
ต าบลแหลมทอง   N : 15.91388733936 จงัหวัดชัยภูมิ
อ าเภอภักดีชุมพล   E : 101.4199523136
จงัหวัดชัยภูมิ พกิดัส้ินสุด

  N : 15.94560864785
  E : 101.4283903142
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แบบ ผด.02

   5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 7.00 เมตร 500,000 บ้านป่าคา หมู่ที ่12 องค์การบริหาร
บ้านป่าคา หมู่ที ่12 ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลเจาทอง - ส่วนต าบล
ต าบลเจาทอง-บ้านนาระยะ พกิดัเร่ิมต้น บ้านนาระยะ หมู่ที ่1 เจาทอง
หมู่ที ่1 ต าบลวังทอง   N : 15.510235 ต าบลวังทอง
อ าเภอภักดีชุมพล   E : 101.235762 อ าเภอภักดีชุมพล
จงัหวัดชัยภูมิ พกิดักลาง จงัหวัดชัยภูมิ

  N : 15.500367
  E : 101.232882
พกิดัส้ินสุด
  N : 15.495345
  E : 101.224053

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,030,000 บ้านซับไทรทอง หมู่ที ่8 องค์การบริหาร
เสริมเหล็ก บ้านซับไทรทอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,783.00 สายเขาพญาฝ่อ - ส่วนต าบล
หมู่ที ่8 สายเขาพญาฝ่อ - เมตร  หนา 0.15 เมตร ต าบลเจาทอง แหลมทอง
ต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล
อ าเภอภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูมิ
จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

   5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,632,000 บ้านนามน - องค์การบริหาร
เสริมเหล็กสายจากแยก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,290 เมตร . บ้านหนองบัวบานเยน็ ส่วนต าบล
บ้านนามน - หนา 0.15 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ต าบลศรีส าราญ - ศรีส าราญ
บ้านหนองบัวบานเยน็ 13,160.00 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ บ้านหนองบัวหญ้าขาว
ต าบลศรีส าราญ - 0.25 เมตร ต าบลช่องสามหมอ
บ้านหนองบัวหญ้าขาว อ าเภอคอนสวรรค์
ต าบลช่องสามหมอ จงัหวัดชัยภูมิ
อ าเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,986,000 บ้านหนองบัวบานเยน็ องค์การบริหาร
เสริมเหล็กสาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,754.00 เมตร ต าบลศรีส าราญ - ส่วนต าบล
บ้านหนองบัวบานเยน็ หนา 0.15 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ถนนสายหนองเหมือดแอ ่- ศรีส าราญ
ต าบลศรีส าราญ - 13,770.00 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ สายบัวแดง
ถนนสายหนองเหมือดแอ ่- 0.25 เมตร ต าบลช่องสามหมอ
สายบัวแดง อ าเภอคอนสวรรค์
ต าบลช่องสามหมอ จงัหวัดชัยภูมิ
อ าเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

   5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,280,000 บ้านหนองบัวบานเยน็ องค์การบริหาร
เสริมเหล็กสาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร ต าบลศรีส าราญ - ส่วนต าบล
บ้านหนองบัวบานเยน็ หนา 0.15 เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า บ้านหนองเหมือดแอ่ ศรีส าราญ
ต าบลศรีส าราญ - 16,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางขา้งละ ต าบลโคกมั่งงอย
บ้านหนองเหมือดแอ่ 0.25 เมตร อ าเภอคอนสวรรค์
ต าบลโคกมั่งงอย จงัหวัดชัยภูมิ
อ าเภอคอนสวรรค์
จงัหวัดชัยภูมิ

รวม 9 โครงการ 53,942,000
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แบบ ผด.02

   5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขดุลอกคลองวังนอ ขดุลอกคลองวังนอ ขนาดกว้าง 10.00 3,000,000 คลองวังนอ บ้านนาอดุม องค์การบริหาร
บ้านนาอดุม หมู่ที ่6 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร หมู่ที ่6 ต าบลเจาทอง - ส่วนต าบล
ต าบลเจาทอง-บ้านนาระยะ พกิดัเร่ิมต้น บ้านนาระยะ หมู่ที ่1 เจาทอง
หมู่ที ่1 ต าบลวังทอง   N : 15.855925 ต าบลวังทอง
อ าเภอภักดีชุมพล   E : 101.388414 อ าเภอภักดีชุมพล
จงัหวัดชัยภูมิ พกิดัส้ินสุด จงัหวัดชัยภูมิ

  N : 15.845350
  E : 101.374114

รวม 1 โครงการ 3,000,000
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บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 
 
 
 
 
 
 

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์การศึกษา 
 
 



แบบ ผด.02/1

 ประเภทครภุณัฑ์การศึกษา
แผนงานการศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของครภุณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภณัฑ์การศึกษา ด าเนินการจัดซ้ือครุภณัฑ์ตามโครงการ Chaiyaphum 100,000,000 องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา
Smart Education เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษา จังหวดัชัยภมูิ ศาสนาและ
จังหวดัชัยภมูิ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย วฒันธรรม
1. ส่ือการบริหารจัดการโรงเรียนพร้อมส่ือเพื่อการประกัน
คุณภาพของโรงเรียน จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
    1.1. ส่ือการบริหารสถานศึกษา และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
 จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 32,500,000 บาท
    1.2 ส่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพสถานศึกษา จ านวน 1 ระบบ
เปน็เงิน 19,500,000 บาท
2. ครุภณัฑ์พร้อมส่ือศูนย์ประมวลผลกลาง และเครือข่าย 
จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 29,000,000 บาท
3. ครุภณัฑ์สตูดิโอของโรงเรียน จ านวน 26 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท 
เปน็เงิน 7,800,000 บาท
4. ครุภณัฑ์ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ ประกอบด้วย
    4.1 ศูนย์รับเร่ือง (call center)  จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 2,500,000 บาท
    4.2 ศูนย์สนับสนุนการปฏบิติัการ (command center) 
จ านวน 1 ระบบ เปน็เงิน 3,070,000 บาท
5. ครุภณัฑ์ส่ือสารโทรคมนาคมของโรงเรียน ประกอบด้วย
5.1 ครุภณัฑ์ส่ือสารโทรคมนาคมของ ส าหรับส่วนกลาง จ านวน 1 ชุด
 เปน็เงิน 300,000 บาท
5.2 ครุภณัฑ์ส่ือสารโทรคมนาคมของโรงเรียน ส าหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน 
จ านวน 26 ชุด ๆ ละ 205,000 บาท เปน็เงิน 5,330,000 บาท
(แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 13 หน้า 1-2 ข้อ 1)

รวม 1 รายการ 100,000,000

1

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565


