
 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม  ฉบบัที่ 4 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
โทร/โทรสาร 0-4412-4622 







สารบัญ 
 

   เร่ือง        หน้า 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพิ่มเติม  ฉบับที่  4 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 1 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ๑-9/1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    5-9/1– 5-9/2 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ(แบบ ผด.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
แผนงาน ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด ของงบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา กองการศึกษา 
    1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00 950,000 100.00 ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
    5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 100.00 1,500,000 100.00 กองช่าง

รวม 3 100.00 2,450,000 100.00
รวมท้ังส้ิน 3 100.00 2,450,000 100.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

1

จ านวนงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ



 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ(แบบ ผด.02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ

การกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา
   1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า และระบบ 950,000 กีฬากลางองค์การบริหาร กองการศึกษา
ห้องน้ าและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายใน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศาสนา
สาธารณูปการภายในสนาม สนาม "กีฬากลาง องค์การบริหารส่วน และวัฒนธรรม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ " รายละเอียดดังน้ี 
จังหวัดชัยภูมิ 1. งานซ่อมแซมห้องน้ าสาธารณะ 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (บริเวณสนามเทนนิส) ขนาดกว้าง 
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
ฉบับท่ี 24 หน้า 1-9/1 ข้อ 1) จ านวน 1 หลัง 

2. งานซ่อมแซมห้องน้ าสนามเปตอง 
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
3. งานซ่อมแซมห้องน้ าภายในโรงยิม
สิริวัณวรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
4. งานซ่อมแซมห้องน้ าสนามเทนนิส 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
5. งานปรับปรุงอัฒจันทร์ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 

รวม 1 โครงการ 950,000 1-9/1
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 
 



แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
   5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (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 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 บ้านโสกหว้า หมู่ท่ี 7 กองช่าง
ผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวทาง Asphaltic Concrete ต าบลหลุบคา - 
สายทาง บ้านโสกหว้า หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร บ้านหนองศาลา 
ต าบลหลุบคา - บ้านหนองศาลา ยาว 253.00 เมตร หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองสังข์ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองสังข์ ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร อ าเภอแก้งคร้อ 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ยาว 384.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวม
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 3,438.00 ตารางเมตร
ฉบับท่ี 24 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5-9/1



แบบ ผด.02

5. ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานและเพมมลคาผลผลตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยดของกจกรรม งบประมาณ สถานท หนวยงาน
ทเกดขนจากโครงการ (บาท) ดาเนนการ รบผดชอบหลก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บญชจานวนโครงการพฒนาทองถน  กจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนนงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพมเตม ฉบบท 4

องคการบรหารสวนจงหวดชยภม

ท โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กอสรางผวจราจรกวาง 6.00 เมตร 500,000 สายทาง ชย.ถ.1-0126 กองชาง
สายทาง ชย.ถ.1-0126 ระยะทางรวม 130.00 เมตร แยกทางหลวงหมายเลข
แยกทางหลวงหมายเลข 225- หนา 0.15 เมตร หรอพนท 225-บานไทรงาม
บานไทรงาม ตาบลโปงนก ไมนอยกวา 780.00 ตารางเมตร ตาบลโปงนก
อาเภอเทพสถต จงหวดชยภม ไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร อาเภอเทพสถต
(เปนไปตามแผนพฒนาทองถน จงหวดชยภม
พ.ศ.2561-2565 เพมเตม
ฉบบท 24 หนา 5-9/2 ขอ 2)

รวม 2 โครงการ 1,500,000 5-9/๒
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