
 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)    1 
 แก้ไขครั้งที่ 8/2565 
ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต      2-9/1 – 2-9/10 
        2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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 ผ. 01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

และพัฒนาคุณภาพชวีิต

    2.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - - 18 8,862,000     - - - - - - 18 8,862,000     

รวม - - 18 8,862,000    - - - - - - 18 8,862,000    

รวมทั้งสิ้น - - 18 8,862,000    - - - - - - 18 8,862,000    

1
                      บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

   แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครัง้ที่ 8/2565

   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ยทุธศาสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
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ยุทธศาสตร์ที่  2 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานเปล่ียนหลังคา 542,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก งานต่อเติมหอ้งแพทย์แผนไทย ในเขตพื้นที่ต าบลโคกเพชร ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลโคกเพชร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานปรับปรุงหอ้งประชุมอาคาร พฒันา ได้รับความสะดวก ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลโคกเพชรพฒันา ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเพชร สบาย ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พกิดั    N:15.485192

         E:101.565359

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร 327,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นโนนเหมา่ ในเขตพื้นที่ต าบลนางแดด ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นโนนเหมา่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลนางแดด ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอหนองบวัแดง 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:16.197388 และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.596700 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

2-9/1
ผ.02 

เดิม 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ระบบประปา 199,000 - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก และลานจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริม ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นเจียง ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลคลองจันลา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สุขภาพต าบลคลองจันลา ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลบา้นเจียง ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณราคา ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอภกัดีชุมพล 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ซ่อมแซมงานอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:16.055644 และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.493111 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานต่อเติมหลังคา 516,000 - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง ในเขตพื้นที่ต าบลโพนทอง ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลโพนทอง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอเมอืงชัยภมูิ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
จังหวัดชัยภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.826637 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.069801

2-9/2



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร 310,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย ในเขตพื้นที่ต าบลนาฝาย ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอเมอืง จังหวัดชัยภมูิ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 

2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 
ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.925211 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:102.024077 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

6 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 404,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านหนา้และปรับปรุงฝ้าเพดาน ในเขตพื้นที่ต าบลวังตะเฆ่ ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นทา่โปง่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภายนอกพร้อมทาสีอาคาร โรงพยาบาล ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลวังตะเฆ่ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ส่งเสริมสุขภาพต าบลทา่โปง่ (รายละเอยีด ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอหนองบวัระเหว 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ตามแบบและประมาณราคาซ่อมแซมงานอาคาร มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.829111 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.512822
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

7 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 420,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านหลังและทาสีอาคาร โรงพยาบาล ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นขาม ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นง้ิว-โนนตะโก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นง้ิว-โนนตะโก ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลบา้นขาม ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.493777 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.807111

8 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่อเติมหอ้งเกบ็อปุกรณ์ และ 601,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานภายนอก ในเขตพื้นที่ต าบลช่องส าราญ ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลช่องส าราญ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่องส าราญ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลวะตะแบก ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอเทพสถิต 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.352288 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.385899
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

9 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่อเติมหอ้งทตักรรม หอ้งซัพพลาย 387,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก และปรับปรุงหลังคาหอ้งเกบ็ยา ในเขตพื้นที่ต าบลโคกกงุ ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลโคกกงุ ต าบลโคกกงุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกงุ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอแกง้คร้อ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
จังหวัดชัยภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.131511 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.169522

10 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่อเติมหอ้งเกบ็อปุกรณ์ และปรับปรุง 723,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก หลังคาพร้อมฝ้าเพดานภายนอก ในเขตพื้นที่ต าบลกวางโจน ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลกวางโจน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกวางโจน ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลกวางโจน ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอภเูขียว จังหวัดชัยภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.264522 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.246633
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

11 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร 272,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชีลอง ในเขตพื้นที่ต าบลชีลอง ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลชีลอง ต าบลชีลอง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอเมอืง จังหวัดชัยภมูิ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 

2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 
ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.743552 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.971785 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

12 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร 249,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยต้อน ในเขตพื้นที่ต าบลหว้ยต้อน ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลหว้ยต้อน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการ มคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืง ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 
จังหวัดชัยภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.885888 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.939155 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

13 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร 298,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนนอ้ย ในเขตพื้นที่ต าบลลุ่มล าชี ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลโนนนอ้ย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการ มคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลลุ่มล าชี ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 
อ าเภอบา้นเขว้า 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.661715 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.929692 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

14 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร 815,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหญ้าโกง้ ในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งลุยลาย ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลหนองหญ้าโกง้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลทุ่งลุยลาย ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอคอนสาร 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:16.493250 และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.800770 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

15 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานต่อเติมหลังคา 452,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก งานปรับปรุงหอ้งประชุมอาคาร ในเขตพื้นที่ต าบลหนองข่า ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลหนองแดงกดุจิก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดงกดุจิก ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลหนองข่า ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.141625 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.85216

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานเปล่ียนหลังคา 961,000  - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม ในเขตพื้นที่ต าบลนาหนองทุ่ม ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นนาแก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สุขภาพต าบลบา้นนาแก ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลนาหนองทุ่ม ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอแกง้คร้อ 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.050765 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.153084
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

17 โครงกอ่สร้างหอ้งน้ า 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ กอ่สร้างหอ้งน้ าประชาชน โรงพยาบาล 602,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
ประชาชน โรงพยาบาล และส่ิงอ านวยความสะดวก ส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมอืดแอ ่ ในเขตพื้นที่ต าบลคูเมอืง ได้รับการบริการ การดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาด 3.00x7.00 เมตร ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
เหมอืดแอ ่ต าบลคูเมอืง ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (ตามแบบมาตรฐานกรมที่ดินแบบเลขที่ 6-58) ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอหนองบวัแดง 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ รายละเอยีดตามแบบและประมาณ มคีวามสะดวกสบาย 
จังหวัดชัยภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย ราคางานอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.009788 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล         E:101.755600

18 โครงกอ่สร้างหอ้งน้ า 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ กอ่สร้างหอ้งน้ าประชาชน โรงพยาบาล 602,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
ประชาชน โรงพยาบาล และส่ิงอ านวยความสะดวก ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหญ้าโกง้ ในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งลุยลาย ได้รับการบริการ การดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
หนองหญ้าโกง้ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (ตามแบบมาตรฐานกรมที่ดินแบบเลขที่ 6-58) ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
ต าบลทุ่งลุยลาย 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ รายละเอยีดตามแบบและประมาณ มคีวามสะดวกสบาย 
อ าเภอคอนสาร ได้รับความสะดวก สบาย ราคางานอาคารองค์การบริหาร และพงึพอใจ 
จังหวัดชัยภมูิ เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ส่วนจังหวัดชัยภมูิ ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พกิดั    N:16.493250
         E:101.800770
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม้ั่นคง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1                                     

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

ผ.02 
เดิม 

19 โครงกอ่สร้างหอ้งน้ า 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ กอ่สร้างหอ้งน้ าประชาชน โรงพยาบาล 602,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
ประชาชน โรงพยาบาล และส่ิงอ านวยความสะดวก ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองจันลา ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นเจียง ได้รับการบริการ การดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
คลองจันลา ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (ตามแบบมาตรฐานกรมที่ดิน ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
ต าบลบา้นเจียง 2.เพื่อใหผู้้มาใช้บริการ แบบเลขที่ 6-58) มคีวามสะดวกสบาย 
อ าเภอภกัดีชุมพล ได้รับความสะดวก สบาย รายละเอยีดตามแบบและประมาณ และพงึพอใจ 
จังหวัดชัยภมูิ เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ราคางานอาคารองค์การบริหาร ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่วนจังหวัดชัยภมูิ
พกิดั    N:16.055644
         E:101.493111

2-9/10



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานเปล่ียนหลังคา - 542,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข แก้ไขปีงบประมาณ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก งานต่อเติมหอ้งแพทยแ์ผนไทย ในเขตพื้นที่ต าบลโคกเพชร ได้รับการบริการ การดูแล ในการด าเนินการ

ต าบลโคกเพชร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานปรับปรุงหอ้งประชมุอาคาร พฒันา ได้รับความสะดวก ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลโคกเพชรพฒันา ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเพชร สบาย ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พกิดั    N:15.485192

         E:101.565359

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร - 327,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ต าบลนางแดด ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นโนนเหมา่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลบา้นโนนเหมา่(รายละเอยีด ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลนางแดด ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ตามแบบและประมาณราคาซ่อมแซมงานอาคาร ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอหนองบวัแดง 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:16.197388 และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.596700 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2-9/1
ผ.02 

แก้ไข 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ระบบประปา - 199,000 -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก และลานจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริม ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นเจยีง ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลคลองจนัลา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สุขภาพต าบลคลองจนัลา ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลบา้นเจยีง ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณราคา ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอภกัดีชมุพล 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ซ่อมแซมงานอาคาร องค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:16.055644 และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.493111 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานต่อเติมหลังคา - 516,000 -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทอง ในเขตพื้นที่ต าบลโพนทอง ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลโพนทอง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานปรับปรุงอาคารแพทยแ์ผนไทย ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอเมอืงชยัภมูิ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
จงัหวัดชยัภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.826637 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.069801

2-9/2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร - 310,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย ในเขตพื้นที่ต าบลนาฝาย ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลนาฝาย ต าบลนาฝาย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอเมอืง จงัหวัดชยัภมูิ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 

2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 
ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.925211 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:102.024077 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

6 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงต่อเติมหลังคา - 404,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านหนา้และปรับปรุงฝ้าเพดาน ในเขตพื้นที่ต าบลวังตะเฆ่ ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นทา่โปง่ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภายนอกพร้อมทาสีอาคาร โรงพยาบาล ในเขตพื้นที่ต าบลวังตะเฆ่ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลวังตะเฆ่ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ส่งเสริมสุขภาพต าบลทา่โปง่ (รายละเอยีด ในเขตพื้นที่ต าบลวังตะเฆ่ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอหนองบวัระเหว 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ตามแบบและประมาณราคาซ่อมแซมงานอาคาร มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย องค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.829111 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.512822
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

7 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 420,000 - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านหลังและทาสีอาคาร โรงพยาบาล ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นขาม ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นง้ิว-โนนตะโก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นง้ิว-โนนตะโก ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลบา้นขาม ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชยัภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.493777 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.807111

8 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่อเติมหอ้งเกบ็อปุกรณ์  และ - 601,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานภายนอก ในเขตพื้นที่ต าบลชอ่งส าราญได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลชอ่งส าราญ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชอ่งส าราญ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลวะตะแบก ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอเทพสถติ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:15.352288 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.385899
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

9 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่อเติมหอ้งทตักรรม - 387,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก หอ้งซัพพลายและปรับปรุงหลังคา ในเขตพื้นที่ต าบลโคกกงุ ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลโคกกงุ ต าบลโคกกงุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หอ้งเกบ็ยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกงุ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอแกง้คร้อ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
จงัหวัดชยัภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.131511 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.169522

10 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่อเติมหอ้งเกบ็อปุกรณ์ - 723,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก และปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน ในเขตพื้นที่ต าบลกวางโจน ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลกวางโจน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภายนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกวางโจน ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลกวางโจน ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชยัภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.264522 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.246633
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

11 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร - 272,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชลีอง ในเขตพื้นที่ต าบลชลีอง ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลชลีอง ต าบลชลีอง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
อ าเภอเมอืง จงัหวัดชยัภมูิ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 

2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 
ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.743552 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.971785 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

12 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร - 249,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยต้อน ในเขตพื้นที่ต าบลหว้ยต้อน ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลหว้ยต้อน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการ มคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืง ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 
จงัหวัดชยัภมูิ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 

ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.885888 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 
เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.939155 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

2-9/6



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

13 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ทาสีอาคาร - 298,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนนอ้ย ในเขตพื้นที่ต าบลลุ่มล าชี ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลโนนนอ้ย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ที่มารับบริการ มคีวามพงึพอใจ ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลลุ่มล าชี ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในความสะอาด ภมูทิศันน์า่มอง ได้มาตรฐาน 
อ าเภอบา้นเขว้า 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) เกดิความเชื่อมั่น มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:15.661715 ในการรับบริการ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.929692 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

14 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร - 815,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหญา้โกง้ ในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งลุยลาย ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลหนองหญา้โกง้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลทุ่งลุยลาย ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอคอนสาร 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย พกิดั    N:16.493250 และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ          E:101.800770 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

15 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานต่อเติมหลังคา - 452,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก งานปรับปรุงหอ้งประชมุอาคาร ในเขตพื้นที่ต าบลหนองขา่ ได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลหนองแดงกดุจกิ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดงกดุจกิ ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลหนองขา่ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.141625 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:101.85216

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุง งานเปล่ียนหลังคา - 961,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงอ านวยความสะดวก ทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม ในเขตพื้นที่ต าบลนาหนองทุ่มได้รับการบริการ การดูแล 
ต าบลบา้นนาแก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สุขภาพต าบลบา้นนาแก ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
ต าบลนาหนองทุ่ม ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (รายละเอยีดตามแบบและประมาณ ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอแกง้คร้อ 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ ราคาซ่อมแซมงานอาคาร องค์การ มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย บริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ) และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.050765 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล          E:102.153084
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

17 โครงกอ่สร้างหอ้งน้ า 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ กอ่สร้างหอ้งน้ าประชาชน - 602,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
ประชาชน โรงพยาบาล และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมอืดแอ ่ ในเขตพื้นที่ต าบลคูเมอืง ได้รับการบริการ การดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาด 3.00x7.00 เมตร ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
เหมอืดแอ ่ต าบลคูเมอืง ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (ตามแบบมาตรฐานกรมที่ดินแบบเลขที่ 6-58) ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
อ าเภอหนองบวัแดง 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ รายละเอยีดตามแบบและประมาณ มคีวามสะดวกสบาย 
จงัหวัดชยัภมูิ ได้รับความสะดวก สบาย ราคางานอาคารองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชยัภมูิ และพงึพอใจ 

เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ พกิดั    N:16.009788 ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล         E:101.755600

18 โครงกอ่สร้างหอ้งน้ า 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ กอ่สร้างหอ้งน้ าประชาชน - 602,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
ประชาชน โรงพยาบาล และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหญา้โกง้ ในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งลุยลาย ได้รับการบริการ การดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
หนองหญา้โกง้ ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (ตามแบบมาตรฐานกรมที่ดินแบบเลขที่ 6-58) ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
ต าบลทุ่งลุยลาย 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ รายละเอยีดตามแบบและประมาณ มคีวามสะดวกสบาย 
อ าเภอคอนสาร ได้รับความสะดวก สบาย ราคางานอาคารองค์การบริหาร และพงึพอใจ 
จงัหวัดชยัภมูิ เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พกิดั    N:16.493250
         E:101.800770
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไขครั้งที ่8/2565
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1                                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02 

แก้ไข 

19 โครงกอ่สร้างหอ้งน้ า 1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ กอ่สร้างหอ้งน้ าประชาชน - 602,000 -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนผู้มารับบริการ กองสาธารณสุข
ประชาชน โรงพยาบาล และส่ิงอ านวยความสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองจนัลา ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นเจยีง ได้รับการบริการ การดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร ได้รับความสะดวก สบาย ส่งเสริม ปอ้งกนั รักษา 
คลองจนัลา ใหไ้ด้มาตรฐาน รองรับการใหบ้ริการ (ตามแบบมาตรฐานกรมที่ดิน ในการมารับบริการ ได้มาตรฐาน 
ต าบลบา้นเจยีง 2.เพื่อใหผู้้มาใชบ้ริการ แบบเลขที่ 6-58) มคีวามสะดวกสบาย 
อ าเภอภกัดีชมุพล ได้รับความสะดวก สบาย รายละเอยีดตามแบบและประมาณ และพงึพอใจ 
จงัหวัดชยัภมูิ เกดิความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ราคางานอาคารองค์การบริหาร ต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่วนจงัหวัดชยัภมูิ
พกิดั    N:16.055644
         E:101.493111
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