
 

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ฯ
     1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 49 10,119,000   59 13,564,000     75 19,961,000    61 15,857,000    60       15,728,000  304          75,229,000        

รวม 49 10,119,000   59 13,564,000     75 19,961,000    61 15,857,000    60       15,728,000  304          75,229,000        

  2) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค-บรโิภค

     2.1  แผนงานการเกษตร 23 3,748,500     25 4,149,900       17 2,193,500      15 1,937,000      23       3,653,500    103          15,682,400        
รวม 23 3,748,500     25 4,149,900       17 2,193,500      15 1,937,000      23       3,653,500    103          15,682,400        

3) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ  

สาธารณสุข  สังคม  ประชาชนใหเ้ข้มแข็งยัง่ยนื
     3.1  แผนงานสาธารณสุข 6 343,800       6 343,800         6 343,800        6 343,800        6         343,800      30            1,719,000          

     3.2  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน 3 110,000       3 130,000         3 110,000        3 110,000        3         110,000      15            570,000             

     3.3  แผนงานศาสนา  วฒันธรรม 1 100,000       1 100,000         1 100,000        1 100,000        1         100,000      5             500,000             
     3.4  แผนงานงบกลาง 4 24,280,000   4 24,280,000     4 23,665,000    4 26,019,000    4         28,592,000  20            126,836,000       

รวม 14 24,833,800   14 24,853,800     14 24,218,800    14 26,572,800    14       29,145,800  70            129,625,000       

4) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  รายได้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

     4.1  แผนงานการเกษตร 3 120,000       3 120,000         3 120,000        3 120,000        3         120,000      15            600,000             

     4.2  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน 3 110,000       3 110,000         3 110,000        3 110,000        3         110,000      15            550,000             

รวม 6 230,000       6 230,000         6 230,000        6 230,000        6         230,000      30 1,150,000          

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี2565



 

 

 

 

   5) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา

ประเพณีวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่ว

   5.1  แผนการศึกษา 9 925,000       15 1,715,000       19 1,830,000      18 1,790,000      18       1,790,000    79            8,050,000          

   5.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 100,000       2 100,000         3 180,000        3 180,000        3         180,000      13            740,000             

รวม 11 1,025,000     17 1,815,000       22 2,010,000      21 1,970,000      21       1,970,000    92 8,790,000          

6) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

     6.1  แผนงานการเกษตร 1 30,000         1 30,000           4 1,230,000      4 1,230,000      4         1,230,000    14            3,750,000          

     6.2  แผนงานสาธารณสุข 2 60,000         2 60,000           2 60,000          2 60,000          2         60,000        10            300,000             

     6.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 30,000         1 30,000           1 100,000        1 100,000        1         100,000      5             360,000             

รวม 4 120,000       4 120,000         7 1,390,000      7 1,390,000      7         1,390,000    29 4,410,000          

7) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจัดการองค์กร

และการปกครองทีดี่มีประสิทธิภาพ

         7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 510,000       6 510,000         8 1,440,000      6 990,000        6         990,000      32            4,440,000          

         7.2  แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน 2 500,000       2 500,000         2 500,000        2 500,000        2         500,000      10            2,500,000          

         7.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100,000       1 150,000         1 300,000        1 300,000        1         300,000      5             1,150,000          

         7.4  แผนงานการเกษตร 1 50,000         1 50,000           1 100,000        1 100,000        1         100,000      5             400,000             

รวม 10 1,160,000     10 1,210,000       12 2,340,000      10 1,890,000     10       1,890,000   52            8,490,000          
รวมทัง้สิ้น 117 41,236,300   135 45,942,700     153 52,343,300    134 49,846,800   141     54,007,300  680          243,376,400       



 

 

 

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ

        แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 12 2,690,000  12 2,690,000  18 3,830,000  18 3,830,000  18 3,830,000    78 16,870,000    

รวม 12 2,690,000  12 2,690,000  18 3,830,000  18 3,830,000  18 3,830,000    78 16,870,000 

2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสขุฯ

        แผนงานสาธารณสุข 1 240,000     1 240,000    1 240,000    1 240,000    1 240,000      5 1,200,000      

รวม 1 240,000    1 240,000    1 240,000    1 240,000    1 240,000      5 1,200,000   

3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ฯ

        แผนงานการศึกษา 1 650,000     1 650,000    1 650,000    1 650,000    1 650,000      5 3,250,000      

รวม 1 650,000    1 650,000    1 650,000    1 650,000    1 650,000      5 3,250,000   

รวมทัง้สิน้ 14 3,580,000  14 3,580,000  20 4,720,000  20 4,720,000  20 4,720,000    88 21,320,000 

รวม 5 ปี

ส าหรบั  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวดัชัยภูมิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565



 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 135,351,000    23 149,043,000      34 182,104,000    36 183,324,000    33        172,244,000     145   822,066,000         

รวม 19 135,351,000 23 149,043,000  34 182,104,000 36 183,324,000 33     172,244,000  145  822,066,000     

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค

        แผนงานการเกษตร 14 27,853,000      14 27,853,000       25 111,114,850    25 111,114,850    25        111,114,850     103   389,050,550         

รวม 14 27,853,000   14 27,853,000    25 111,114,850 25 111,114,850 25     111,114,850  103  389,050,550     

รวมทัง้สิน้ 33 163,204,000 37 176,896,000  59 293,218,850 61 294,438,850 58     283,358,850 248  1,211,116,550  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

ส าหรับ  โครงการเกินศักยภาพองค์การปกครองสว่นทอ้งก่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



 

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางที่ 1 (ข๎อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานที่สนบัสนนุการทํองเที่ยวที่สนบัสนนุการทํองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  ด๎านพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ที่รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว  เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร -              -              450,000       450,000        450,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

Asphaltic Concrete ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

(สายรอบหนองตาด า) หมู่ที่ 1 ไม่นอ้ยกว่า 1,110 ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร 520,000       520,000       497,000       497,000        497,000        ร้อยละ80ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กสายบ้านนางนวลนชุ  ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต มีถนนเพิ่มขึ้น ไปมาที่สะดวก

ถึง ถนนลาดยางไอทีวี.  หมู่ที่ 1 ไม่นอ้ยกว่า 4,700.00  ตร.ม.  เพิ่มขึ้น

3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อม เพื่อให้การระบายน้ าที่ท่วมขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร 342,000       342,000       342,000       -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม การระบายน้ าที่ท่วมกองช่าง

ฝาปิด สายบ้านนายสุภาพ ก าเนดิขวา ขังและเนา่เสียในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย 0.25 - 0.40 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง ขังในหมู่บ้านไหลได้

ถึง บ้านนายสมบูรณ์ จนิดามาตย์หมู่ที่1 ไหลได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

4 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ กว้าง 2.30 เมตร ยาว 7.30 เมตร -              -              208,000       -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ( ศาลปู่ตา ) หมู่ที่ 2 การเกษตร ลึก 2.34 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง หมู่บ้านลดลง

5 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 450.00 เมตร 270,000       270,000       270,000       270,000        270,000        ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมฝาปิดสายบ้านนายสุชัย ถึง  การเกษตร ลึกเฉล่ีย 0.40 - 0.50 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง หมู่บ้านลดลง

บ้านนายบุญมา ภูสิงห์  หมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณทีผ่่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร 70,000         70,000         -              -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานางเหรียญทองถึงนานายจอ่ย ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า 260.00  ลบ.ม.

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 324.00  เมตร 350,000       350,000       350,000       350,000        350,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

เสริมแอสฟัลส์ติกสายบ้านนางสาคร  - ไปมาได้สะดวก หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หนา้โรงเรียน  บ้านหนองฉิม  หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า   1,296.00  ตร.ม.

8 โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรถนน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00เมตร 400,000       400,000       400,000       -               -              ร้อยละ90ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

เสริมผิวแอสฟัลส์ติกสายบ้านนางบัวรัง ไปมาได้สะดวก หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นลาดยาง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงศาลตาปู่  หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า   6,000.00  ตร.ม.

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 531.00 เมตร 354,000       354,000       354,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนายสวน ถึง บ้านนางทองขัน  ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร รือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า 2,124.00 ตร.ม.

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 132,000       132,000       -              -               -              ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานายสมบัติถึงนานางเกียรติทอง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 2 ไม่นอ้ยกว่า 600.00 ลบ.ม.

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร -              -              347,000       347,000        347,000        ร้อยละ 80 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนางพิมพ์ทองถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

บ้านนางกิติมา สุขส าราญ) หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 564.00 ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร -              -              370,000       370,000        370,000        ร้อยละ65ของน้ าที่ท่วม การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายหนคิูด ถึง บ้าน ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ขังในหมู่บ้านลดลง สะดวกขึ้น 
นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย) หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 162.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

13 โครงการปรับปรุงถนนคสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร -              -              366,000       366,000        366,000        ร้อยละ65ของน้ าที่ท่วม การเดินทางไป-มา กองช่าง

 ( สายกลางบ้าน ) หมู่ที่ 3 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ขังในหมู่บ้านลดลง สะดวกขึ้น 
ไม่นอ้ยกว่า 1,900.00 ตร.ม.



 

 

 

14 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติก เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร -              -              612,000       612,000        612,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

คอนกรีต(สายจากบ้านนายบุญโฮม  ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึง บ้านนายสุพรม ขลังวิชา) หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 2,160.00 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 200,000       200,000       497,000       497,000        497,000        ร้อยละ80ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

สายบ้านนางอรทัย ขิมกระโทก ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก ไปมาที่สะดวก

ถึงถนนลาดยางบ่อใต้ หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 800.00  ตร.ม. เพิ่มขึ้น

16 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,460.00 เมตร 128,000       128,000       135,000       135,000        135,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายหนองโสก ถึงท่อบล็อคคลองเทา ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 3 ลูกรังไม่นอ้ยกว่า  584.00 ลบ.ม.

17 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,463.00 เมตร 129,000       129,000       450,000       450,000        450,000        ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

รอบคันคลองหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า  585.00 ลบ.ม.

18 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 607.00 เมตร 54,000         54,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานายประยูร  กล้าจริง (บ่อใต้) ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 3 ลูกรังไม่นอ้ยกว่า  242.00 ลบ.ม.

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร 200,000       200,000       357,000       -               -              ร้อยละ80ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

สายจากถนนลาดยาง ถึงล าห้วยหลัว ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก ไปมาที่สะดวก
หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 648.00  ตร.ม. เพิ่มขึ้น

20 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร 53,000         53,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายนานางสุวจติร  วงษ์นรา  ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถนน คสล.บ้านนายพิชิต  หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  183.00  ลบ.ม.

21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร 560,000       560,000       497,000       497,000        497,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

รอบสระอีสานเขียว  หมู่ที่ 4 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 880.00  ตร.ม.



 

 

 

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร 270,000       270,000       624,000       624,000        624,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายวีระ ยอดพระค า ถึงโรงสี ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

นายมิตร จ าชาติ หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  1,080.00  ตร.ม.

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 956.00 เมตร 478,000       478,000       442,000       442,000        442,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากถนนลาดยางโยธาธิการ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงล าประทาว  หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 3,824.00  ตร.ม.

24 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 900.00 เมตร -              -              83,000         83,000          83,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากวัดป่าดอนตูม ถึงนานายหนร่ืูน  ไปมาได้สะดวก หนา  0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 360.00 ลบ.ม.

25 โครงการปรับปรุงถนน  คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร 525,000       525,000       485,000       485,000        485,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายถนนลาดยางโยธาธิการ ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถนน คสล.ประตูน้ า หมู่ที่ 4 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 4,200.00  ตร.ม.

26 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว  1,000 เมตร 88,000         88,000         93,000         93,000          93,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายคลองไผ่ ถึง ล าห้วยกอก ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  400.00  ลบ.ม.

27 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว  800.00 เมตร 88,000         88,000         93,000         93,000          93,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายสะพานห้วยกอก(ท่าใหญ)่ ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ประตูน้ าห้วยกอก  หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  400.00  ลบ.ม.

28 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร -              -              277,000       277,000        277,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากล าห้วยกอก ถึง ล าประทาว ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า  1,200.00   ลบ.ม.

29 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 36.00 เมตร 30,000         30,000         78,000         -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายหนา้วัดสัมพันธมิตร ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 



 

 

 

ถึงบ้านนางสายบัว) หมู่ที่ 5 ไม่นอ้ยกว่า  144.00   ตร.ม.

30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้าน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 22.00 เมตร 20,000         20,000         37,000         -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

นายบุญกอง ถึง บ้านนายแซว ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 5 ไม่นอ้ยกว่า 6.60  ตร.ม.

31 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 202.00 เมตร 400,000       400,000       284,000       -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
แอสฟัลส์ติก สายหนา้วัดสัมพันธมิตรถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ล าห้วยหลัว หมู่ที่ 5 ไม่นอ้ยกว่า 808 ตร.ม.

32 โครงการปรับปรุงถนน  คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร -              578,000       578,000       -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายล าห้วยหลังโรงสีนายถนอม ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงถนนลาดยาง  ม.5 ไม่นอ้ยกว่า 1,000 ตร.ม.

33 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 -              400,000       400,000       -               400,000        ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายจากศาลากาญจนาภิเษก) หมู่ที่ 6 การเกษตรได้สะดวก ขนาด  1.00x1.00 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง สะดวกขึ้น 

พร้อมบ่อพัก 5 บ่อ จ านวน 41 ท่อน

34 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร -              -              214,000       214,000        214,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายสมศักด์ิ วงษ์รัตน ์ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถนนลาดยาง สาย ITV )  หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 198.00 ลบ.ม.

35 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 500.00  เมตร 55,000         55,000         58,000         58,000          58,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายหนองจอก ถึง หนองหอกหัก ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า   250.00  ลบ.ม.

36 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร 55,000         55,000         58,000         58,000          58,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากสะพาน คสล.  คันคลอง ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ล าห้วยหลัว  หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า  250.00  ลบ.ม.
37 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 53,000         53,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากสะพาน คสล.  คันคลอง ถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร   หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 



 

 

 

ล าห้วยหลัว ถึงบ้านสัมพันธ์  (หมู่ที่6) ไม่นอ้ยกว่า  240.00  ลบ.ม.

38 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร -              -              30,000         30,000          30,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายสะพาน คสล.ถึงบ้านสัมพันธ์ ) ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 104.00 ลบ.ม.

39 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร -              -              60,000         60,000          60,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายกุหลาบ ปรุงชัยภูมิ ถึง ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

นายสมเกียรติ หาญชนะ ) หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 126.00 ลบ.ม.

40 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร -              -              20,000         20,000          20,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายสวนนายสอน งอกลาภ ถึง ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

นานายแบ่ง งอกสิน) หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 60.00 ลบ.ม.

41 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร -              -              70,000         70,000          70,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายบ้านนายสมเกียรติ หาญชนะ ถึง         ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

สวนนางสายทอง พบชัยภูม)ิ หมู่ที่ 6 ไม่นอ้ยกว่า 216.00 ลบ.ม.

42 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร 170,000       170,000       233,000       233,000        233,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายพวง  จ าเริญจติ - ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรังไม่ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 นอ้ยกว่า 356.00 ลบ.ม.

43 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร 92,000         92,000         -              -               -              ร้อยละ50ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากนานายสวัสด์ิ พงษ์ขวานอ้ย ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงล าห้วยชีลอง    หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า  4,16.00  ลบ.ม.

44 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 79,000         79,000         -              -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากบ้านนายสุวิทย์ วิสัยดี ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
ถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า  360.00  ลบ.ม.



 

 

 

 

45 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร -              550,000       550,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

 (สายนานางประนอมถึงล าห้วยหลัว) ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า 312 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง
46 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร 143,000       143,000       143,000       143,000        143,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากนานายหนชูิด ถึงร่องธาตุ ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 7 ไม่นอ้ยกว่า  648.00 ลบ.ม.

47 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร 176,000       176,000       176,000       176,000        176,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

 สายบ้านนางใกล้รุ่ง แก้วชัยภูมิ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนางอ้ม พงษ์สมบูรณ์  หมู่ที่ 8 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 312.00  ตร.ม.

48 โครงการปรับปรุงรางระบายน า้ คสล. เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร -              -              233,000       233,000        233,000        ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมฝาปิด (สายจากร้านค้ากองทุน ในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง หมู่บ้านลดลง

หมู่บ้าน - บ้านนายบุญมา) หมู่ที่ 8 

49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 220.00 เมตร -              -              497,000       497,000        320,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายส าลี ถึงโรงเรียนชุมชน ไปมาได้สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 8 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 880.00 ลบ.ม.

50 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 596.00 เมตร 397,000       397,000       397,000       397,000        397,000        ร้อยละ 80 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนางทองล้วนถึง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

บ้านนายค าแพง  หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 2,384.00  ตร.ม.

51 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร 37,000         37,000         -              -               -              ร้อยละ 50 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง
จากนานายบุญถิน ถึง นานางนงนชุ 0 หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  168.00  ลบ.ม.

52 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,620.00 เมตร 143,000       143,000       143,000       143,000        143,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากบ่อใต้ถึง นานางสมจติร ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 648.00  ลบ.ม.



 

 

 

 

53 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,974.00  เมตร 174,000       174,000       174,000       174,000        174,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
สายจากนานางดอกจนัทร์  ถึงถนน ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

 รพช. (บุ่งคล้า-ดอนกู่) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  789.00  ลบ.ม.

54 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร 56,000         56,000         56,000         56,000          56,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากนานางแป ถึง ล าประทาว ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  255.00  ลบ.ม.

55 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 60.00 เมตร 110,000       110,000       110,000       110,000        110,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนายไมตรี ปรางค์ชัยภูมิ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 180.00 ตร.ม.

56 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 646.00 เมตร 430,000       430,000       430,000       430,000        430,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายสัมฤทธิ์  หาญแรง - ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

 ถึงฝายน้ าล้นหมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 2,584.00  ตร.ม.

57 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 584.00 เมตร 300,000       300,000       -              -               -              ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายบ้านนายค าแพง  ถึงถนนลาดยาง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

( สายบุ่งคล้า - ดอนกู่ ) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  2,336 ตร.ม.

58 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร 10,000         10,000         10,000         10,000          10,000         ร้อยละ50ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้านนายไมตรี ปรางค์ชัยภูมิ ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนายค าแพง สิมาชัย หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า  38.10  ลบ.ม.

59 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพื่อให้น้ าไหลลงสู่พื้นที่การกว้าง 80  100 เมตร 150,000       150,000       150,000       150,000        150,000        ร้อยละ70ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับกองช่าง

ล าห้วยหลัวจากบ้านนายส าลี  เกษตรได้สะดวกขึ้น จ านวน  1  ช่อง มีน้ าใช้ในการเกษตร ใช้ท าการเกษตรได้
ประสานเชื้อ  หมู่ที่ 8 เพียงพอ เพียงพอและทั่วถึง

60 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต สายวัด เพื่อส่งน้ าลงสุ่พื้นที่การเกษตรได้สะดวกกว้าง 3.00 เมตร 165,000       165,000       165,000       165,000        165,000        ร้อยละ70ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับกองช่าง
ตาลเด่ียว ถึงนานางย้อย กล้าประจนัทร์ ประชาชนมีน้ าท าการ ยาว  1,000.00  เมตร มีน้ าใช้ในการเกษตร ใช้ท าการเกษตรได้เพียง
 หมู่ที่ 8 เกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง



 

 

 

61 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร -              -              130,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

(สายนานางค าเขียน ใจปิติ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึง ไร่นางอภัยมณี ) หมู่ที่ 9 ไม่นอ้ยกว่า 135 ตร.ม.พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง

62 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อม เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน กว้าง 0.40 เมตร -              -              324,000       -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วม น้ าท่วมขังในหมู่บ้านกองช่าง

ฝาปิด ศาลตาปู่ ถึง ถนน รพช. หมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ขังในหมู่บ้านลดลง ลดลง
หมู่ที่ 9 ยาว 252.00 เมตร

63 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 668.00 เมตร 59,000         59,000         59,000         59,000          59,000         ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากถนน รพช.ถึงนานายพรมดี ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 9 ไม่นอ้ยกว่า  2,67.00  ลบ.ม.

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 174,000       174,000       174,000       174,000        174,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

แอสฟัลส์ติกสายจากบ้านนางนารี  - ไปมาได้สะดวก หนา 0.05 เมตร หรือมีดินพื้นที่ลาดยาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงถนนลาดยางหมู่ที่ 9 ไม่นอ้ยกว่า  644.00  ตร.ม.

65 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220.00 เมตร -              300,000       300,000       300,000        300,000        ร้อยละ60ของประชาชน มีเส้นทางสัญจร กองช่าง

 (สายนานางสุนยี์ ชูสกุล ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก

 ถึง หนองระเริง) หมู่ที่ 10 ไม่นอ้ยกว่า 880 ตร.ม.

66 โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร -              -              300,000       300,000        300,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

คสล.สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด  ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนายสมชาย บุญเสริม หมู่ที่10 

67 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร 400,000       400,000       498,000       498,000        498,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง
จากโนนหินแห่ - หนองสัมพันธ์ ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 
หมู่ที่ 11 คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 900 ตร.ม.

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร 350,000       350,000       450,000       450,000        450,000        ร้อยละ 65 ของน้ าที่ท่วมน้ าท่วมขังในหมู่บ้านกองช่าง
จากสามแยกบ้านนางขันทอง  หมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.10  เมตร  ขังในหมู่บ้านลดลง ลดลง

ถึงถนน คสล. หมู่ที่ 11



 

 

 

 

69 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 30,000         30,000         30,000         30,000          30,000         ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

สายจากนานายรอด ถึงนา ไปมาได้สะดวก หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

นายท่อนจนัทร์  หมู่ที่ 11 ไม่นอ้ยกว่า  120.00  ลบ.ม.

70 โครงการปรับปรุง ถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร -              400,000       400,000       -               -              ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

จากบ้าน นายสุรพล ยิ้มเสง่ียม ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงทางลาดยาง หมู่ที่ 12 ไม่นอ้ยกว่า 708.00 ตร.ม.

71 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่พื้นที่ ขนาด 60.00  x 100.00 เมตร -              -              170,000       170,000        170,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

พร้อมบ่อพักจากบ้าน นางส าเภา  การเกษตร ยาว 120.00 เมตร เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงนานายเลิศกล้าแท้   หมู่ที่ 12

72 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. เพื่อเพิ่มพื้นที่ไหล่ทางถนน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร -              -              300,000       300,000        300,000        ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

จากนานางกองงัน แปลกชัยภูมิ เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ถึงบ้านนางประมวล ถาเบ้า หมู่ที่ 12

73 โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของ อาคารที่ท าการ อบต. 500,000       500,000       500,000       500,000        500,000        ร้อยละ100 ของผู้มารับ มีพื้นที่เพียงพอส าหรับกองช่าง

อบต.บุ่งคล้า อาคารส านกังาน บริการได้รับความสะดวกบริการประชาชน
74 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยใน กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร -              -              200,000 -               -              พื้นที่ใช้สอยอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยใน กองช่าง

ห้องครัว อบต.บุ่งคล้า หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  72.00 ตร.ม. ห้องครัวเพิ่มขึ้น ห้องครัวเพิ่มขึ้น

75 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามศูนย์ เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจน  - ขนาดความยาว 712.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีแนวเขตพื้นที่ศูนย์ฯ มีแนวเขตชัดเจนใน กองช่าง

เรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนนิกิจกรรม  (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า) ที่ชัดเจน การใช้ด าเนนิกิจกรรม

76 โครงการปรับปรุงทางลาดส าหรับ เพื่อเป็นทางเดินส าหรับ  -  (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า)  -              -              12,000         -               -              ร้อยละ65ของผู้พิการ คนพิการมีทางเดิน กองช่าง
คนพิการ คนพิการ มีทางเดินที่สะดวก ที่สะดวก

77 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด  -              150,000       -              -               -              ร้อยละของน้ าที่ท่วมขัง น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

พร้อมบ่อพัก (จากหอพักแสงจนัทร์ หมู่บ้าน 0.401.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร ไหลได้สะดวกขึ้น หมู่บ้าน

ถึง ศาลา SML)  หมู่ที่ 1 พร้อมบ่อพัก จ านวน 20 บ่อ



 

 

 

78 โครงการปรับปรุงเสริมผิว Asphaltic  เพื่อปรับปรุงถนนให้การ เสริมผิวจราจร Ac กว้าง 6.00 เมตร    -              500,000       -              500,000        500,000        ร้อยละของประชาชน ประชาชนเดินทาง กองช่าง

รหัสสายทาง  ชย.ถ.99 - 001  เดินทางสัญจรไปมาได้ ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร เดินทางไปมาได้สะดวก ได้สะดวกขึ้น

ช่วงบ้านขวานอ้ย)   หมู่ที่ 1 สะดวก ยาว 170.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร

79 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพื่อปรับปรุงถนนให้การ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร -              217,000       -              -               -              ร้อยละของประชาชน ประชาชนเดินทาง กองช่าง
เหล็ก (สายบ้านนายมณี ง้าวบุ่งคล้า ถึง เดินทางสัญจรไปมาได้ หนา 0.15 เมตร เดินทางไปมาได้สะดวก ได้สะดวกขึ้น
บ้านนายจ านงค์  ภูการุณ ) หมู่ที่ 2 สะดวก

80 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จาก เพื่อให้การสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร -              50,000         -              50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนเดินทาง กองช่าง
รร.บ้านกุดโง้ง-ล าห้วยประทาว) หมู่ที่.4 ได้สะดวก หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร เดินทางไปมาได้สะดวก ได้สะดวกขึ้น

81 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าท่วมขังใน ปรับปรุงวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 -              300,000       -              -               -              ร้อยละ60ของน้ าที่ท่วมขังการระบายน้ าลงสู่ กองช่าง

พร้อมบ่อพัก (สายล าเหมืองหลัง หมู่บ้านลงสู่พื้นที่การ Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 2 ท่อน ไหลได้สะดวกขึ้น พื้นที่การเกษตรได้

ร้านค้าประชารัฐ) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 เกษตร Ø 1.00x1.00 เมตร 41 ท่อนพร้อม สะดวกขึ้น 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 4 บ่อ  

82 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายโรงสี เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร -              -              497,000 497,000 497,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

นายมิตร จ าชาติ - ล าห้วยกอก หมู่ที่ 4 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ไม่นอ้ยกว่า 2,100 ตร.ม.

83 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสวน เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 870 เมตร -              -              497,000 497,000 497,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

นายเส็ง จ าพันธ์ - บ้านโนนแดง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

(หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 3,480 ตร.ม.

84 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 668 เมตร -              -              497,000 497,000 497,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง
โนนแหน หมู่ที่ 9 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ไม่นอ้ยกว่า 2,004 ตร.ม.

85 โครงการก่อสร้างสถานสูีบน้ า เพื่อใช้ในงานป้องกันและ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร -              -              202,000 202,000 -              ร้อยละ80ของประชาชน ประชาชนได้รับการกองช่าง
บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 11 บรรเทาสาธารณภัย ( ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า ) ได้รับความช่วยเหลือด้านให้ความช่วยเหลือ

สาธารณภัยได้ทันท่วงที ได้โดยเร็ว



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 โครงการปรับปรุงอาคารใบเสมา เพื่อปรับปรุง ฝ้า เพดาน พื้นที่ 203.24 ตร.ม. -              -              150,000 150,000 -              อาคารใบเสมาได้รับการ เป็นแหล่งเรียนรู้ กองช่าง

บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 อาคารใบเสมา ปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้กับนกัท่องเที่ยว

รวม 86   โครงการ − − 10,119,000   13,564,000   19,961,000   15,857,000   15,728,000   −



 

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัท่ี7 ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมสํีวนรํวมและยั่งยืน ข๎อ7.2 สํงเสริมการมสํีวนรํวมของภาครัฐ เอกชนและท๎องถิ่นในการจัดให๎มแีหลํงน้ าขนาดใหญํและแหลํงน้ าชุมชนฯ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงล าเหมืองสีดา เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร 199,500     199,500     199,500   -           199,500     ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากสวนนายสอน งอกลาภ ถึงบ๎านรํุงฟูา น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว  1330.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 1 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

2 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากถนน รพช. เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 2.00 เมตร 57,000      57,000      57,000     -           57,000       ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

บ๎านนายวิชัย  งอกศิลป์  ถึงหนองตาด า  น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว  564.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 1 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00  เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

3 โครงการปรับปรุงประตูเปิด - ปิดน้ า เพื่อให๎เกษตรกรมีน้ ากักเก็บไว๎ใช๎ตลอดปี ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.39 เมตร   150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ50ของเกษตรกร ประชาชนมีน้ าใช๎เพียงพอ กองชําง

หนองตาด า ( ด๎านทิศตะวันตก ) พร๎อมบานเปิดปิดไม๎เนือ้แข็ง มีน้ าใช๎เพียงพอในฤดูแล๎ง ท าการเกษตร
หมูํที่ 1 (ตามแบบ อบต.บุํงคล๎า)

4 โครงการปรับปรุงประตูเปิด - ปิดน้ า เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ากักเก็บไว้ใช้ตลอดปี ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.39 เมตร   150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร้อยละ50ของเกษตรกร ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

หนองตาด า ( ด้านทิศตะวันออก ) พร้อมบานเปิดปิดไม้เนือ้แข็ง มีน้ าใช้เพียงพอในฤดูแล้ง ท าการเกษตร
หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้า)

5 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อล าเลียงส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กว้าง 2.00 เมตร 10,000      10,000      -          -           -            ร้อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

จากนานางสังกา  หาวิชิต - นานางปราณี เกษตรกรมีน้ าใช๎เพียงพอท าการเกษตร ยาว 120.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 2 ได๎ทั่วถึง ลึก  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

6 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมหนองทอง เพื่อระบายน้ าเข๎าสํูพื้นที่การเกษตรได๎ ขนาด  80  100 เมตร 150,000     150,000     -          -           150,000     ร๎อยละ 65 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าใช๎ท าการ กองชําง

หลาง (นานายโอภาส  กล๎าจริง)  หมูํที่ 3 สะดวก จ านวน  1  ชํอง มีน้ าใช๎ในการเกษตร เกษตรได๎เพียงและทั่วถึง

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 1  พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค๎าและบริการสร๎างมลูคําเพิม่ (ข๎อ 1.1.2) พฒันาการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการ  (ข๎อ 1.1.3) การเพิม่ประสิทธภิาพการใช๎น้ าภาคเกษตร

ยุทธศาสตร์  อปท.  :  การพฒันาแหลํงน้ าอปุโภค - บริโภค  การเกษตร
แผนงานการเกษตร

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

7 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหล่ียมบํอใต๎ เพื่อระบายน้ าเข๎าสํูพื้นที่การเกษตรได๎ ขนาด  80  100  เมตร 150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ 65 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

นานายแกํง  หาญบุํงคล๎า สะดวก จ านวน  1  ชํอง มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 3 เพียงพอ พอและทั่วถึง

8 โครงการขุดลอกหนองโดก  หมูํที่ 3 เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ส าหรับท าการเกษตร กว๎าง 20.00 เมตร 200,000     200,000     -          -           200,000     ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ยาว 100 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

9 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.50 เมตร -           366,000     -          -           -            ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

 (สายหนองทองหลาง - บํอใต๎) หมูํที่ 3 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 2,450 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

10 โครงการปรับปรุงล าเหมืองจากทําใหญํ เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 4.00 เมตร 200,000     200,000     200,000   200,000    200,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
ถึงล าประทาวใต๎    หมูํที่ 4 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 2,000.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

11 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากคลองไผํ เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 4.00 เมตร 160,000     160,000     160,000   160,000    160,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

 ถึง ล าประทาว    หมูํที่ 4 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว  800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

12 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากหนองจอก เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 1.00 เมตร -           -           37,000     37,000      37,000       ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ถึงล าห๎วยหลัว    หมูํที่ 5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,392.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

13 โครงการปรับปรุงล าเหมืองจากหนอง เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร  150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

สีทอน ถึงหนองสัมพันธ์   หมูํที่ 5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,548.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

14 โครงการปรับปรุงล าเหมืองจากหนองสีทอนเพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร  -           -           40,000     40,000      40,000       ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ถึง หนองวังนา หมูํที่ 5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 500 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง



 

 

15 โครงการปรับปรุงคลองหนองเปลือย เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ส าหรับท าการเกษตร กว๎าง  6.00 เมตร 150,000     150,000     150,000   150,000    150,000     ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากนานายหลอด  ปรางค์ชัยภูมิ  - ปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ ยาว  500 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

นานางบัวผัน  หาญบุํงคล๎า  หมูํที่ 7 ลึก  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง
16 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ า จากถนน เพื่อปรับปรุงคลองสํงน้ าที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.50 เมตร 105,000     105,000     -          -           -            ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ลาดยาง (รํองธาตุ ถึงหนองโง๎ง)   น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 600.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 7 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

17 โครงการขุดลอกล าห๎วยชีลองตอนบน เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ส าหรับท าการเกษตร กว๎าง  15.00 เมตร 330,000     330,000     -          -           -            ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./

จากนานายพัฒนา - ฝายนายสงเมือง ยาว  1,000 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียงกรมทรัพย/์กรมชลฯ

หมูํที่ 7 ลึก  1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง อ าเภอ/จังหวดั

18 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อขุดลอกล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  3.00 เมตร 270,000     270,000     -          -           270,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
จากวัดตาลเด่ียว - นานายหนชูิด น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
หมูํที่ 8 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

19 โครงการขุดลอกล าห๎วย เพื่อขุดลอกล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  3.00 เมตร 270,000     270,000     -          -           270,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
จากหนองจาน - ล าประทาว (ฮํองนอ๎ย) น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
หมูํที่ 8 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

20 โครงการขุดลอกล าห๎วย เพื่อขุดลอกล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  3.00 เมตร 270,000     270,000     -          -           270,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง
จากหนองจาน - นานายยม น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,800.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
หมูํที่ 8 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

21 โครงการวางทํอ คสล.  หมูํที่ 9 เพื่อวางทํอระบายน้ าลงสํูพื้นที่การเกษตร ขนาด 60 100 24,000      24,000      24,000     24,000      24,000       ร๎อยละ 50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จดุที่ 1  หนา๎บ๎านนายสมควร  นยิมนา จ านวน 14 ทํอน มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง
จดุที่ 2  บ๎านนางพิมวลัญธ์-นานายไชยะ เพียงพอ พอและทั่วถึง

22 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ า เพื่อปรับปรุงคลองสํงน้ าที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง  2.00 เมตร 65,000      65,000      65,000     65,000      65,000       ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากคลองโดก ถึง หนองสัมพันธ์ น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว   648.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 9 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

23 โครงการขุดลอกหนองฉิม    หมูํที่ 10 เพื่อขุดลอกหนองน้ าที่ต้ืนเขินให๎กักเก็บน้ า กว๎าง 40.00 เมตร  300,000     300,000     -          -           300,000     ร๎อยละ 75 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ไว๎เพียงพอส าหรับท าการเกษตร ยาว 54.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง



 

 

 

 

 

 

 

 

24 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากสะพาน เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 2.00 เมตร 136,000     136,000     136,000     136,000      136,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

กุดแหลม ถึงล าห๎วยกุดโง๎ง  หมูํที่ 11 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,360.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

25 โครงการปรับปรุงล าเหมือง เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร 148,000     148,000     148,000     148,000      148,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

จากหนองชุมแสงถึงล าห๎วยคลองหว๎า น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 988.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 11 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

26 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จาก เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร 104,000     104,000     104,000     104,000      104,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

ล าห๎วยคลองหว๎า ถึงล าห๎วยหนองโสก น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 694.00  เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 11 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

27 โครงการปรับปรุงล าเหมือง จากนา เพื่อปรับปรุงล าเหมืองที่ต้ืนเขินให๎ระบาย กว๎าง 3.00 เมตร -           -           273,000     273,000      273,000     ร๎อยละ 60 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชําง

นายชํวง หาญเสนา ถึงบ๎านสัมพันธ์ ม.5 น้ าเข๎าพื้นที่การเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 1,640.00 เมตร มีน้ าใช๎ในการเกษตร ใช๎ท าการเกษตรได๎เพียง

หมูํที่ 11 มีน้ าส าหรับใช๎ท าการเกษตรเพียงพอทั่วถึง ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพียงพอ พอและทั่วถึง

28 โครงการฝายมีชีวิตเพื่อแก๎ไขปัญหา 1. เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใน จ านวน 1 ฝาย -           35,400      -            -            -            ร๎อยละ 60 ของประชาชน ประชาชนมีน้ าใช๎เพียงพอ กองชําง

การขาดแคลนน้ า   ชํวงฤดูแล๎ง  บ๎านบุํงคล๎า หมูํที่ 11 และเกษตรมีน้ าใช๎ส าหรับ ในชํวงฤดูแล๎ง 

อุปโภค-บริโภค และท าการ

เกษตรเพียงพอ

รวม 28   โครงการ − − 3,748,500  4,149,900  2,193,500   1,937,000   3,653,500   −



 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์และปูองกันโรค เพื่อปูองกันและระงับการระบาด ประชาชน     200,000    200,000    200,000    200,000    200,000 ร๎อยละ80 ของประชาชน จ านวนผ๎ูปุวยไมํเกินร๎อยละ 0.01 ส านกัปลัด

ไข๎เลือดออก ของโรคไข๎เลือดออก หมูํที่ 1-12 ร๎ูวิธีปูองกันการเกิดโรคไข๎ ของจ านวนประชากร

เลือดออกอยํางถูกวิธี
2 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคพิษ เพื่อรณรงค์ให๎ประชาชนได๎มีความร๎ู ประชาชน       30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 ร๎อยละ80 ของประชาชน สุนขัได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันการ ส านกัปลัด

สุนขับ๎า และมีวิธีปูองกันการเกิดของโรคพิษ หมูํที่ 1-12 ร๎ูวิธีปูองกันโรคพิษสุนขับ๎า เกิดโรคพิษสุนขับ๎า

สุนขับ๎าโดยฉีดวัคซีน
3 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคเอดส์ เพื่อให๎ความร๎ูแกํเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน       20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ร๎อยละ50 ของเด็กและ ประชาชนมีแนวทางการปูองกัน ส านกัปลัด

ในการปูองกันโรคเอดส์ หมูํที่ 1-12 เยาวชนมีความร๎ูในการ การเกิดของโรค จ านวนผ๎ูปุวย

ปูองกันโรคเอดส์ ผ๎ูปุวยลดลง

4 โครงการเฝูาระวังและสํงเสริมสุขภาพ เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพในชํองปากที่ดี ตรวจสุขภาพฟัน 5,000        5,000      5,000       5,000       5,000       ร๎อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีสุขภาพชํองปากที่สะอาด ส านกัปลัด

ปากและฟันเด็ก ศพด. และได๎รับการตรวจฟันปูองกันโรคฟันผุ 6 เดือนตํอคร้ัง ศูนย์ ศพด.มีสุขภาพฟันดี ฟันไมํผุ  สุขภาพฟันดีถ๎วนหนา๎

5 โครงการเร่ืองเพศคุยได๎ในครอบครัว เพื่อให๎ผ๎ูปกครองมีความเข๎าใจถึงความ จ านวน 30 ครอบครัวละ 29,200      29,200     29,200     29,200     29,200     ร๎อยละ 80 ผ๎ูรํวมโครงการ ผ๎ูปกครองมีความร๎ู ความเข๎าใจ กอง

จ าเป็นในการสอนเพศศึกษา 2 คน ประกอบไปด๎วย สามารถน าความร๎ูมาปรับใช๎ ในการส่ือสารเร่ืองเพศ และน ามา สวัสดิการ

บิดา มารดา และบุตร ในครอบครัวได๎ ซ่ึงการสร๎างภูมิค๎ุมกันที่ให๎กับชุมชน สังคม

รวมทั้งส้ิน 60 คน

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งยั่งยืน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยเพื่อลดความรุนแรงในหมูํเยาวชนให๎มี นกัเรียน เยาวชน ใน 59,600      59,600     59,600     59,600     59,600     ร๎อยละ 80 ของนกัเรียน สามารถชํวยลดความรุนแรงในหมูํ กอง

ไมํท๎องกํอนวัยหํางไกลจากยาเสพติด จติส านกึรัก สามัคคีปรองดองกัน พื้นท่ีหมูํบ๎าน/ชุมชนท่ี เยาวชนร๎ูจกัปูองกันไมํท๎อง เยาวชนให๎มีจติส านกึรัก สวัสดิการ

เพื่อให๎เยาวชนตระหนกัถึงผลเสียของการจ านวน 50 คน กํอนวัย ให๎เยาวชนตระหนกัถึงผลเสีย สังคม

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

เพื่อควบคุมการแพรํระบาดของยาเสพติด เด็กและเยาวชนมีทักษะในการ

ในเด็กและเยาวชนของชุมชน หลีกเล่ียงและปฏิเสธการใช๎ยาเสพติด

รวม 6 โครงการ 343,800     343,800   343,800    343,800    343,800    



 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม สร๎างงาน สร๎างอาชีพ เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูพิการ ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อย 50,000      50,000      30,000        30,000       30,000      ร๎อยละ50 ของผ๎ูเข๎ารับ ผ๎ูเข๎ารับอบรมได๎รับความร๎ูและ กองสวัสดิการ

ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูด๎อยโอกาสและ และกลํุมสตรีมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได๎ โอกาสและกลํุมสตรี อบรมมีงานท าและมี มีอาชีพเสริม คําใช๎จาํยลด สังคม

กลํุมสตรี ในครัวเรือน จ านวน   60  คน รายได๎เพิ่มขึ้น รายได๎ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

2 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรํวมใจ 1.สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนร๎ูเทําทัน เด็ก/เยาวชน/นกัเรียน/ 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 ร๎ูจกัโทษและ 1.เด็กและเยาวชนได๎เรียนร๎ูถึง ส านกัปลัด

ต๎านภัยยาเสพติด ยาเสพติด นกัศึกษา พิษภัยของยาเสพติด ความส าคัญของยาเสพติด

2.สนองนโยบายรัฐบาลในการตํอต๎าน 2.สร๎างภูมิค๎ุมกันให๎กับเด็กและ

และปราบปรามยาเสพติด เยาวชน

3.เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสภาเด็ก 3.เป็นแกนน าเด็กและเยาวชน

และเยาวชนต าบล

3 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้ จ านวน  1  หลัง 50,000      50,000      50,000        50,000       50,000      ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้ เกิดพลังประชารัฐการพัฒนา กองสวัสดิการ

รัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อย รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชนใน สังคม

โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากจน ในการอยู่อาศัยที่ดีขั้น อยู่อาศัยดีขึ้น สามารถด ารง
ชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง

รวม 3  โครงการ − − 110,000  130,000  110,000   110,000  110,000  − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งยั่งยืน

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



 

 

 

 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมปันยิ้มสร๎างสุขสายใย เพื่อรณรงค์ให๎เห็นคุณคําของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุ 100,000   100,000     100,000    100,000     100,000    ร๎อยละ  50  ของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุได๎สนกุสนาน จติใจ กองสวัสดิการ

สํูผ๎ูสูงวัย เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุมีบทบาทในสังคมมากขึ้น จ านวน  12 หมูํบ๎าน เป็นตัวแทนถํายทอด เบิกบาน และมีสํวนรํวมใน

หมูํบ๎านละ  25  คน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น กิจกรรม

รวม 1   โครงการ − − 100,000 100,000  100,000 100,000   100,000  − −

งบประมาณที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งยั่งยืน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจํายเบีย้ยังชีพผ๎ูสูงอายุ เพือ่จํายเป็นเงินคําเบีย้ยังชีพ จ านวน  12  หมูบํ๎าน 15,000,000   15,000,000  14,250,000   15,675,000   17,243,000  ร๎อยละ 100 ของผ๎ูพกิาร ผ๎ูพกิารได๎รับการพฒันา กองสวสัดิการฯ

ให๎กบัผ๎ูสูงอายุในต าบลบุงํคล๎า ได๎รับการดูแล คุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น

2 โครงการจํายเบีย้ยังชีพผ๎ูพกิาร เพือ่จํายเป็นเงินคําเบีย้ยังชีพ จ านวน  12  หมูบํ๎าน 9,000,000     9,000,000    9,120,000     10,040,000   11,034,000  ร๎อยละ 100 ของผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุได๎รับการพฒันา กองสวสัดิการฯ

ให๎กบัผ๎ูพกิารในต าบลบุงํคล๎า ได๎รับการดูแล คุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น

3 โครงการสมทบหลักประกนั เพือ่เป็นคําเงินสมทบคําใช๎จําย จ านวน  1  กองทุน 200,000       200,000      200,000       200,000      200,000      ร๎อยละ100ของประชาชน ประชาชนได๎รับบริการด๎าน ส านักปลัด

สุขภาพ(สปสช.) ให๎กบักองทุนหลักประกนั ได๎รับบริการด๎านสุขภาพ สุขภาพท่ัวถึง

สุขภาพต าบลบุงํคล๎า

4 โครงการจํายเบีย้ยังชีพเอดส์ เพือ่จํายเป็นเงินคําเบีย้ยังชีพ จ านวน  12  หมูบํ๎าน 80,000        80,000        95,000        104,000      115,000      ร๎อยละ 100 ของผ๎ูปุวย ผ๎ูปุวยเอดส์ได๎รับการพฒันา กองสวสัดิการฯ

ให๎กบัผ๎ูปุวยเอดส์ในต าบล เอดส์ได๎รับการดูแลรักษา คุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น

บุงํคล๎า

รวม 4   โครงการ − − 24,280,000   24,280,000  23,665,000   26,019,000  28,592,000  − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพฒันาด๎านคุณภาพชีวติ  สาธารณสุข  สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งยั่งยืน

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



 

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให๎เข๎มแข็งยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการเงินอุดหนนุส าหรับ เพื่ออุดหนนุส าหรับการด าเนนิงาน อุดหนนุ 240,000     240,000     240,000    240,000    240,000    ร๎อยละ 90 ของ 1. ประชาชนมีความร๎ูในการ ส านกัปลัด องค์กรภาค

การด าเนนิการตามแนวทาง ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ คณะกรรมการหมูํบ๎าน ประชาชนมีความร๎ู ชํวยเหลือตนเอง ครอบครัว ประชาชน

โครงการพระราชด าริ  ด๎านสาธารณสุข ให๎กับคณะกรรมการ จ านวน 12  หมูํบ๎าน ด๎านสุขภาพปูองกัน และชุมชนในด๎านสุขภาพ (หมูํบ๎าน)

ด๎านสาธารณสุข หมูํบ๎านด าเนนิการ จ านวน 12 โรค และเฝูาระวัง การรักษาพยาบาล  การปูอง

หมูํบ๎าน ๆ ละ  20,000 บาท ปูองกันและแก๎ไข กันโรคและการสํงเสริม

ปัญหายาเสพติด สุขภาพอนามัย

2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ในการประกอบอาชีพและยัง

ผลให๎เศรษฐกิจสํวนรวมของ

สังคมดี อันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริด๎านสาธรณสุข

รวม   1    โครงการ − − 240,000   240,000  240,000  240,000  240,000  − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

งบประมาณที่ผ่านมา



 

 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมการปลูกข๎าว เพือ่เปล่ียนแนวคิดจากเกษตรเคม ีมาเป็น จ านวน  70  คน 20,000     20,000   20,000    20,000    20,000   ร๎อยละ  80 ของเกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรได๎รับส านักปลัด

เกษตรอนิทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ เกษตรอนิทีรย์ ระบบนิเวศน์ได๎รับการ มรีายได๎เพิม่ขึ้น พึง่พาตน ได๎รับการสํงเสริมพฒันาให๎

พอเพยีง ฟืน้ฟ ูมสีภาพแวดล๎อมท่ีดีขึ้น เองได๎ มผีลผลิตเพิม่ขึ้น

2 โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทาง เพือ่สํงเสริมให๎เกษตรกร, กลํุมอาชีพ เกษตรกร,กลํุมอาชีพ 50,000     50,000   50,000    50,000    50,000   ร๎อยละ50ของเกษตรกร เกษตรกร ,กลํุมอาชีพ ส านักปลัด

การเกษตร น าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรูปเป็น ม.1 - 12 มรีายได๎เพิม่ขึ้นได๎เพิม่ขึ้น มอีาชีพเสริมเพิม่รายได๎

อาหารเพิม่มลูคําผลผลิตทางการเกษตร ให๎กบัครอบครัว
3 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมการผลิต เพือ่สํงเสริมให๎เกษตรกรผลิตปุย๋อนิทรีย์ เกษตรกร 50,000     50,000   50,000    50,000    50,000   ร๎อยละ 80ของเกษตรกร พืน้ท่ีการเกษตรไมมํสีารพษิส านักปลัด

ปุย๋อนิทรีย์ชีวภาพ ชีวภาพใช๎เอง ลดรายจํายในครัวเรือน ม.1 - 12 ลดรายจํายในการซ้ือปุย๋ ตกค๎างและหลีกเล่ียงการ

ลดการใช๎สารเคมใีนการท าการเกษตร เคมี ปนเปือ้นสารเคมทีางดิน

รวม 3 โครงการ − − 120,000   120,000  120,000  120,000  120,000 − − −

งบประมาณทีผ่่านมา

แผน'งานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพฒันาเศรษฐกจิรายได๎ และภูมปิัญญาท๎องถิ่น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ เพือ่อบรมให๎ความร๎ูและมทัีกษะในอาชีพ จ านวน  60  คน 30,000   30,000   30,000  30,000   30,000    ร๎อยละ  80 ของผ๎ูเข๎ารับ ผ๎ูเข๎ารับการอบรมน าความร๎ู กองสวสัดิการฯ

ระยะส้ันแกปํระชาชนต าบลบุงํคล๎า ตํางๆ  สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมกอํให๎ การอบรมมคีวามร๎ูใน ไปประกอบอาชีพเสริมเพือ่

เกดิรายได๎ตํอครอบครัว การท าอาชีพเสริมเพิม่ขึ้น เพิม่รายได๎ให๎ครอบครัว

2 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมการท า เพือ่อบรมให๎ความร๎ูและสามารถผลิตสินค๎า จ านวน  60  คน 30,000   30,000   30,000  30,000   30,000    ร๎อยละ  80 ของผ๎ูเข๎ารับ ผ๎ูเข๎ารับการอบรมน าความร๎ู กองสวสัดิการฯ

ผลิตภัณฑ์กลํุมแมบํ๎านสตรีต าบลบุงํคล๎า เป็นท่ีต๎องการของตลาด ครอบครัวมอีาชีพ การอบรมมคีวามร๎ูใน ไปประกอบอาชีพเสริมเพือ่

คอบครัวมอีาชีพและมรีายได๎เสริม การท าอาชีพเสริมเพิม่ขึ้น เพิม่รายได๎ให๎ครอบครัว

3 โครงการตลาดนัดชุมชนเพือ่คนท๎องถิ่น เพือ่พืน้ท่ีส าหรับการกระจายสินค๎าหรือ 1 แหํง 50,000   50,000   50,000  50,000   50,000    ร๎อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนมสีถานท่ี กองสวสัดิการฯ

ผลผลิตทางการเกษตรให๎กบัผ๎ูบริโภค อบต.บุงํคล๎า มสีถานท่ีจ าหนํายสินค๎า จ าหนํายสินค๎าเพิม่มากขึ้น

รวม 3  โครงการ − − 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000  − −

งบประมาณทีผ่่านมา

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ยุทธศาสตร์ อปท.   :  การพฒันาเศรษฐกจิรายได๎ และภูมปิัญญาท๎องถิ่น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดักิจกรรมการพัฒนาผ๎ูเรียน นกัเรียน 100 คน -           30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนที่สํงเสริมพัฒนา กอง

สถานศึกษา ( คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ) มีพัฒนาการเรียนที่ดี การเรียนร๎ู การศึกษา

2 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน นกัเรียน 100 คน -           40,000         40,000        40,000         40,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนมีเคร่ืองแบบ กอง

สถานศึกษา ( คําเคร่ืองแบบนกัเรียน ) มีชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน ใสํไปเรียนหนงัสือ การศึกษา

3 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน นกัเรียน 100 คน -           170,000       170,000       170,000       170,000       ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนได๎เรียนร๎ูจาก กอง

สถานศึกษา (คําจดัการเรียนการสอนรายหัว) การสอนให๎กับเด็กนกัเรียน มีส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอน การศึกษา

4 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาหนงัสือเรียนให๎กับ นกัเรียน 100 คน -           30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนมีหนงัสือ กอง

สถานศึกษา (คําหนงัสือเรียน) เด็กนกัเรียน มีหนงัสือแบบเรียน ประกอบการเรียนการสอน การศึกษา

5 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาอุปกรณ์ส าหรับการเรียน นกัเรียน 100 คน -           30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ100ของนกัเรียนมี เด็กนกัเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ กอง

สถานศึกษา( คําอุปกรณ์การเรียน ) การสอนให๎กับเด็กนกัเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียน ประกอบการเรียนครบถ๎วน การศึกษา

6 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจดัหาอาหารกลางวันให๎กับเด็ก นกัเรียน 100 คน -           490,000       490,000       490,000       490,000       ร๎อยละ100 ของนกัเรียน เด็กนกัเรียนได๎รับสารอาหาร กอง

สถานศึกษา ( คําอาหารกลางวัน ศพด. ) นกัเรียน ได๎รับสารอาหารครบถ๎วน ครบห๎าหมูํเจริญเติบโตตามวัย การศึกษา
7 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจาํยเป็นคําบริหารจดัการ ศพด. อบต.บุํงคล๎า 170,000    170,000       170,000       170,000       170,000       ร๎อยละ 100 ของศูนย์มีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร๎อม กอง

สถานศึกษา ศูนย์ ศพด. อบต.บุํงคล๎า พร๎อมในการบริหารจดัการ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน การศึกษา

8 โครงการสนบัสนนุคําใช๎จาํยในการบริหาร เพื่อจาํยเป็นคําบริหารจดัการ. ศพด. อบต.บุํงคล๎า 50,000      50,000         50,000        50,000         50,000        ร๎อยละ 100 ของศูนย์มีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร๎อม กอง

สถานศึกษา(คําจดัโครงการ/จดักิจกรรม) ศูนย์ ศพด.อบต.บุํงคล๎า พร๎อมในการบริหารจดัการ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน การศึกษา

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว

แผนงานการศึกษา

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

9 โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนร๎ู เพื่อให๎เด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000      50,000         50,000        50,000         50,000        ร๎อยละ 100 ของเด็กนกั ได๎ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูจาก กอง

ได๎เรียนร๎ูและสัมผัสส่ิงแวดล๎อมตาม เรียน ศพด. ได๎เรียนร๎ูส่ิงที่ สภาพจริง การศึกษา

ธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ

10 โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกับ เพื่อให๎ผ๎ูปกครองได๎มีความร๎ูเกี่ยวกับ ผ๎ูปกครองเด็กนกัเรียน 15,000      15,000         20,000        20,000         20,000        ร๎อยละ100 ของผ๎ูปกครอง เด็กนกัเรียนได๎รับการเล้ียงดู กอง

การดูแลเด็กกํอนวัยเรียน การดูแลเด็กกํอนวัยเรียน ศูนย์  ศพด. ได๎เรียนร๎ูวิธีดูแลเด็กกํอน อยํางถูกวิธี การศึกษา

วัยเรียน

11 โครงการจดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพนธ์ข๎อมูล จ านวน 1 แหํง 40,000      40,000         40,000        -              -             มีชํองทางการประชาสัมพันธ์ มีบอร์ดส าหรับติดข๎อมูลขําว กอง

ข๎อมูลขําวสารของทางราชการ ขําวสารของทางราชการของ ศพด. ข๎อมูลขําวสารของทางราช สารของทางราชการ การศึกษา

การเพิ่มขึ้น ร๎อลยะ 100

12 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ บูรณาการการจดัประสบการณ์กับ เด็กเล็ก ได๎รับการ -           -              50,000 50,000 50,000 เด็กนกัเรียนได๎ศึกษาเรียนร๎ู เด็กเล็กอยูํรํวมสังคมได๎อยําง กอง

กิจกรรมในสังคม สํงเสริมประสบการณ์ การอยูํรํวมกันในสังคม สงบสุข การศึกษา

โดยการเข๎ารํวม อยํางสงบสุข ร๎อยละ 100

กิจกรรมทางสังคม

13 โครงการฝึกอบรมกิจกรรมเปิดบ๎าน เพื่อเผยแพรํผลงานและความ มีการจดันทิรรศการ -           -              10,000 10,000 10,000 เผยแพรํข๎อมูลการด าเนนิงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผํานเกณฑ์ กอง

วิชาการและแสดงผลงาน (open house) ก๎าวหนา๎ของการจดัการศึกษา แสดงผลงาน ปีละ ของสถานศึกษาในสังกัดให๎ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ การศึกษา

1 คร้ัง ประชาชนได๎รับทราบร๎อยละ100ของชุมชน

14 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสา ปกปูอง เพื่อให๎เยาวชนมีบทบาทในการ จ านานเยาวชน -           -              50,000 50,000 50,000 วัฒนธรรมและการด ารงชีวิต เยาวชนมีบทบาทในการปกปูอง กอง

รักษาวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น ปกปูองรักษาวัฒนธรรมประเพณี เข๎ารํวม 100 คน ของประชาชนด ารงอยูํสืบตํอไปรักษาวัฒนาธรรมประเพณีดีงาม การศึกษา

ดีงาม

15 โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหลํงเรียนร๎ู เพื่อให๎เด็กนกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000      50,000         50,000        50,000         50,000        ร๎อยละ 100 ของเด็กนกั ได๎ศึกษาแหลํงเรียนร๎ูจาก กอง

อนรัุกษ์ส่ิงแวดล๎อม ได๎เรียนร๎ูและสัมผัสส่ิงแวดล๎อมตาม เรียน ศพด. ได๎เรียนร๎ูส่ิงที่ สภาพจริง การศึกษา

ธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติ



 

 

 

 

 

 

 

 

16 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในสังกัด เพื่อให๎เด็กได๎รับสารอาหารครบถ๎วน เด็กนกัเรียน ศพด.  500,000    500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนเด็กปฐมวัยร๎อยละ เด็กมีการพัฒนาการทางรําง กอง

สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุํงคล๎า เสริมสร๎างสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรง และ สพฐ. 100 มีการเจริญเติบโตตาม กายที่ดีเจริญเติบโตตามวัย การศึกษา

ตามเกณฑ์

17 โครงการหนนูอ๎ยรักผักสวนครัวร้ัวกินได๎ เพื่อให๎เด็กและผ๎ูปกครองได๎มีผักปลอดเด็กนกัเรียน ศพด.  20,000      20,000         10,000        10,000         10,000        ร๎อยละ 100 เด็กนกัเรียนและ ผักปลอดสารพิษรับประทานและ กอง

ปลอดสารพิษ สารพิษรับประทานและเสริมสร๎าง ผ๎ูปกครองมีผักปลอดสารพิษ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดี การศึกษา

ความสัมพันธ์อันดีเด็กนกัเรียน ศพด. รัยประทาน

18 โครงการฝึกอบรมหนนูอ๎ยฟันสวยยิ้มสดใส เพื่อสํงเสริมการรักษาสุขภาพชํองปาก เด็กนกัเรียน ศพด.  30,000      30,000         30,000        30,000         30,000        ร๎อยละ 100 เด็กนกัเรียนศพด.สุขภาพชํองปากของเด็กกํอนวัย กอง

ที่สะอาดฟันแข็งแรง ไร๎กล่ินปากให๎กับ และผ๎ูปกครอง สุขภาพในชํองปากและฟันดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ การศึกษา

เด็กนกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริหารสํวนต าบลบุํงคล๎า

องค์การบริหารสํวนต าบลบุํงคล๎า

19 โครงการฝึกอบรมก าจดัเหาส าหรับ เพื่อก าจดัเหานกัเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กนกัเรียน ศพด.  -           -              10,000        10,000         10,000        ร๎อยละ 100 เด็กนกัเรียนศพด.นกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
นกัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. เด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบล บุํงคล๎าไมํมีเหา องค์การบริหารสํวนต าบลบุํงคล๎าการศึกษา
บุํงคล๎า อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ บุํงคล๎า ได๎รับการก าจดัเหาและมีสุขภาพดี

รวม 19  โครงการ 925,000  1,715,000  1,830,000  1,790,000  1,790,000  



 

 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

งาน

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวม ประชาชน  12  หมูํบ๎าน       50,000       50,000       60,000        60,000          60,000 ร๎อยละ60 ของประชาชน ลูกหลานได๎ร๎ูจกัประเพณีเกําแกํ กองการศึกษา

บุญเดือนหก งานเจา๎พํอพญาแล ในการสืบสานประเพณีประจ า

จงัหวัด

จ านวน 300 คน มีสํวนรํวมกิจกรรมสํงเสริม ที่สืบทอดตํอๆกันมาให๎คงอยูํ

ประเพณีท๎องถิ่น ตลอดไป
2 โครงการวันเด็กแหํงชาติ เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เด็กเยาวชนใน 50,000      50,000      50,000      50,000       50,000         ร๎อยละ 60 ของเด็กที่ เด็กได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย กองการศึกษา

ให๎สมดุลรอบด๎านและกล๎าแสดงออก พื้นที่ ต าบลบุํงคล๎า เข๎ารํวมโครงการได๎รับ  จติใจ อารมณ์ กล๎าแสดงออก
ความสนกุสนาน  เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน

3 โครงการแขํงขันกีฬาท๎องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อสํงเสริมการแขํงขันกีฬาระหวําง อปท. ในเขต อ าเภอ -           -           70,000      70,000       70,000         ร๎อยละ 85 ของ อปท. ผ๎ูบริหาร ,สมาชิก อบต.,พนกังาน กองการศึกษา
อปท เมืองชัยภูมิ ในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ สํวนต าบล พนกังานจา๎ง  มีความ

มีความรักและความสามัคคี สามัคคีและเป็นการเชื่อมความ
สัมพันธ์กับ อปท.ในเขตอ าเภอ
เมืองชัยภูมิ

รวม 3   โครงการ − − 100,000  100,000  180,000  180,000   180,000    − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ



 

 

 

 

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 8  การบริหารจดัการบ๎านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการอุดหนนุอาหาร เพื่อให๎เด็กได๎รับประทาน เด็กนกัเรียน 650,000   650,000   650,000   650,000   650,000   ร๎อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีการพัฒนาการทาง กองการศึกษา โรงเรียน

กลางวันของโรงเรียนใน อาหารครบห๎าหมูํมีการ ในสังกัด สพฐ. นกัเรียนได๎รับสาร รํางกายที่ดีเจริญเติบโต สังกัด สพฐ.

สังกัด สพฐ. เจริญเติบโตตามวัย อาหารครบห๎าหมูํ ตามวัย

รวม 1   โครงการ − − 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้

งบประมาณที่ผ่านมา



 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคลองสวย น้ าใส เพื่อพัฒนาแหลํงน้ าที่ต้ืนเขิน หมูํที่ 1 -12 -         -           500,000       500,000       500,000        พื้นที่กักเก็บน้ าและความ มีพื้นที่กักเก็บน้ าเพียงพอ ส านกัปลัด

เพื่อเพิ่มจ านวนพันธุ์ปลาในแหลํงน้ า อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า แหลํงน้ ามีความอุดมสมบูรณ์

เพื่อพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว เพิ่มขึ้น และเป็นแหลํงทํองเที่ยว

เพื่อก าจดัวัชพืชในแหลํงน้ า

2 โครงการ รักน้ า รักปุา รักษาแผํนดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในการอนรัุกษ์ จ านวน  2,000 ต๎น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 ของต๎นไม๎ ประชาชนมีจติส านกึในการ

รักษา

ส านกัปลัด

ทรัพยากรน้ าและปุา รวมทั้งสร๎าง ไม๎กินผล ไม๎ใช๎สอย ที่ปลูกเจริญเติบโตเป็น ส่ิงแวดล๎อมและอนรัุกษ์

ทรัพยากรจติส านกึของประชาชน ไม๎เศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ธรรมชาติ

3 โครงการก าจดัวัชพืชในแหลํงน้ าใน เพื่อฟื้นฟูสภาพแหลํงน้ าไมํให๎ต้ืนเขิน หมูํที่ 1 - 12 -         -           500,000       500,000       500,000        ร๎อยละ 50 ของวัชพืชใน ประชาชนมีแหลํงน้ าสะอาด ส านกัปลัด

พื้นที่ต าบลบุํงคล๎า ประชาชนมีน้ าสะอาดใช๎เพียงพอ ล าห๎วยหลัวลดลงแหลํงน้ า เพียงพอตํอการอุปโภค-บริโภค

สะอาดขึ้น และท าการเกษตร

4 โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข เพื่อสร๎างจติส านกึให๎ประชาชนรํวม แหลํงน้ าธรรมชาติ -         -           200,000       200,000       200,000        ร๎อยละ ของพันธุ์ปลาที่ แหลํงน้ าในพื้นที่เปูาหมายอุดม ส านกัปลัด

รักษาสมดุลของระบบนเิวศนใ์นแหลํง เพิ่มขึ้น ไปด๎วยปลาและประชาชนสามารถ

น้ าธรรมชาติ, เพิ่มจ านวนประชากร หาอาหารจากแหลํงน้ าได๎เพิ่มขึ้น

สัตว์น้ าใน

รวม 4  โครงการ − 30,000  30,000    1,230,000  1,230,000  1,230,000  − −

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม

แผนงานการเกษตร

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมหมูํบ๎านต๎นแบบ เพื่ออบรมให๎ความร๎ู และสํงเสริมให๎ จ านวน  50 คน 30,000    30,000      30,000     30,000     30,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือนมี หมูํบ๎านเปูาหมายเป็นหมุํบ๎านที่ ส านกัปลัด

ในการบริหารจดัการขยะ  ประชาชนมีจติส านกึในการรักษาส่ิง การคัดแยกขยะถูกวิธี ได๎รับการประกาศรับรองเป็น

ส่ิงแวดล๎อมและมีสํวนรํวมในการบริหาร หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงและ

จดัการขยะ เป็นต๎นแบบในการจดัการขยะ

2 โครงการท๎องถิ่นไทยใสํใจส่ิงแวดล๎อม เพื่อปลูกฝังจติส านกึในการรักษาทรัพยากร จ านวน  50 คน 30,000    30,000      30,000     30,000     30,000       ประชาชนมีจติส านกึในการ ประชาชนมีสํวนรํวมในการรักษา กองสวัสดิการ

ธรรมชาติให๎กับประชาชนในต าบล รักษาส่ิงแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม

รวม 2  โครงการ − − 60,000  60,000    60,000   60,000   60,000    − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม

แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนท์ี่ท าการ  อบต. เพื่อปรับปรุงภูมิที่ท าการ อบต.ให๎มี 1.ปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับ 30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 1.จดุด าเนนิการ 1.ที่ท าการ อบต.มีภูมิทัศน์ ส านกัปลัด

ภูมิทัศนท์ี่สวยงาม มีพื้นที่ใช๎สอย    ไม๎ยืนต๎น    นาํอยูํ นาํมอง ที่สะอาดและสวยงาม

มากขึ้น 2.เพิ่มพื้นที่ลานคอนกรีต 2. มีพื้นที่ใช๎สอยเพิ่มขึ้น 2.มีพื้นที่ใช๎สอยเพิ่มขึ้น

รวม 1  โครงการ − − 30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 − −

งบประมาณทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์ อปท. :  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมแบบมสํีวนรํวม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิ: ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พฒันาสังคมคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั :  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวาํ หนํวยงาน

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ทีรั่บผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมปลูกจติส านกึ เพื่อปลูกจติส านกึให๎น าหลักคุณธรรม คณะผ๎ูบริหาร ,ก านนั 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของผ๎ูเข๎ารํวมโครง กลํุมเปูาหมายมีจติส านกึยึดมั่น ส านกัปลัด

 คุณธรรมจริยธรรมในการปูองกัน จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลมา

ประยุกต์ใช๎ประยุกต์ใช๎เพื่อให๎เกิด

ผ๎ูใหญบํ๎าน,สมาชิก อบต. การปฏิบัติงานเกิดความ หลักคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ให๎เกิดความโปรํงใสในการปฏิบัติหนา๎ที่ และพนกังานสํวนต าบล โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ในการปฏิบัติหนา๎ที่

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ เพื่อใช๎แผนที่ภาษีฯ เป็นฐานข๎อมูลในการ ผ๎ูอยูํในขํายช าระภาษี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ90 ของผ๎ูอยูํในขําย มีข๎อมูลรายละเอียดผ๎ูอยูํในขําย กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน การจดัเก็บภาษีในพื้นที่ได๎อยํางครอบคลุม บ ารุงท๎องที่,ภาษีโรงเรือน ช าระภาษีร๎ูหนา๎ที่ในการช าระ ช าระภาษีและเก็บภาษีได๎ถูก

ภาษีปูาย ฯ ภาษีและเก็บภาษีได๎ครบถ๎วน ต๎องครบถ๎วน

3 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบัน จดักิจกรรมรัฐพิธีและงาน 100,000    100,000     300,000    300,000    300,000  ร๎อยละ50 ของประชาชนได๎ ประชาชนมีจติส านกึ รัก เทิดทูน ส านกัปลัด

พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์และส านกึในพระมหา เฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์

กรุณาธิคุณ ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์

4 โครงการเลือกต้ังผ๎ูบริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ประชาชนมีจติส านกึในการปกครอง ประชาชน 200,000    200,000     500,000    500,000    500,000  ร๎อยละ70 ของประชาชนมีจติ ประชาชนมีสํวนรํวมและร๎ูหนา๎ที ส านกัปลัด

 สมาชิกสภา อบต. หรือการ ระบอบประชาธิปไตย และมีสํวนรํวมในการ จ านวน 12 หมูํบ๎าน ส านกึร๎ูหนา๎ที่ในการไปใช๎สิทธิ์ ของพลเมืองในการใช๎สิทธ์ของ

เลือกต้ังซํอมท๎องถิ่น บริหารจดัการปกครองท๎องถิ่น เลือกต้ัง ตัวเอง ไมํนอนหลับทับสิทธิ์

5 โครงการขับเคล่ือนการจดัท า 1.เพื่อสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของ ผ๎ูบริหาร /สมาชิก อบต. 30,000     30,000       30,000      30,000      30,000    ร๎อยละของผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ สามารถน าปัญหาความต๎องการ ส านกัปลัด

แผนพัฒนาท๎องถิ่น ภาคประชาชน/สํวนราชการ ในการ ก านนั/ผ๎ูใหญบํ๎าน มีความร๎ูและเข๎าใจในขั้นตอน มาแก๎ไขปัญหาได๎ถูกที่ถูกจดุตาม
วางแผนพัฒนาท๎องถิ่น พนกังาน อบต./ สํวนราชการ การจดัท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น สภาวการณ์การที่เปล่ียนแปลง

2.เพื่ออบรมให๎ความร๎ู รํวมกันคิด รํวมกันท า เพิ่มขึ้น
เกิดความเข๎าใจ สามารถขับเคล่ือนแผนใน
การแก๎ไขปัญหาด๎านตําง ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. :  การบริหารจดัการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณท่ีผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด  : ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

 

 

6 โครงการจา๎งนกัเรียน/นกัศึกษาชํวง เพื่อสํงเสริมให๎นกัเรียน/นกัศึกษาใช๎เวลา นกัเรียน/นกัศึกษา 30,000     30,000       40,000      40,000      40,000    ร๎อยละ 50 ของนกัเรียน/ นกัเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประ ส านกัปลัด

ปิดภาคเรียน ชํวงปิดภาคเรียนให๎เกิดประโยชน ์และ ในต าบลบุํงคล๎า นกัศึกษาในพื้นที่มีรายได๎ ประโยชนแ์ละมีรายได๎เสริมในชํวง

มีรายได๎เสริม จ านวน 60 คน ชํวงปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งาน  เพื่อฝึกอบรมให๎ความร๎ูทั้งภาคทฤษฎีและ ก านนั ผ๎ูใหญบํ๎าน ผ๎ูบริหาร -          -            400,000    -           -         ร๎อยละ 90 ของฐานข๎อมูล  - อบต. มีข๎อมูลที่เป็นปัจจบุัน กองคลัง

แผนที่ภาษี เพื่อเตรียมความพร๎อม ภาคปฎิบัติ สมาชิกสภา และพนกังาน ภาษีเป็นปัจบุัน เพื่อใช๎ในการจดัเก็บภาษีที่ดิน

เข๎าสํู พระราขบัญญติัภาษีที่ดินและ เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจกฏหมายภาษี สํวนต าบล และส่ิงปลูกสร๎างตามข๎อส่ังการ

ส่ิงปลูกสร๎าง พ.ศ. 2562 และการ ที่ดินและส่ิงปลูกสร๎าง จดัฝึกอบรมเป็น 4 ระยะ −  เป็นฐานข๎อมูลที่มีความ

ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทาง เพื่อฝึกปฏิบัติการจดัเก็บรายได๎ 1. ปฐมนเิทศโครงการและ ละเอียดถูกต๎องตามมาตรฐานการ

ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนบัสนนุภารกิจ เพื่อส ารวจโดยใช๎อากาศยานโดยไร๎คนขับ ด าเนนิการถํายภาพทาง จดัท าแผนที่ภาษี

ในด๎านตํางๆขององค์กรปกครองสํวน ถํายภาพถํายเพื่อน าส ารวจ อากาศโดยใช๎โดรน − สามารถสร๎างการมีสํวนรํวม

ท๎องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2. ปฎิบัติงานและส ารวจ ของผ๎ูมีสํวนได๎เสียในการใช๎

ภาคสนาม กฏหมายแตํละฉบับ เพื่อให๎เกิด

3. โครงการประยุกต์ใช๎ ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได๎

นวัตกรรมแผนที่ในระบบ

QR CODE [oSmartphone

เพื่อบริหารจดัการท๎องถิ่น

4. ปัจฉิมนเิทศนโ์ครงการ

8 โครงการ อบต. สัญจร เพือ่บูรณาการออกให๎บริการเคล่ือนท่ี งานท่ีจัดให๎บริการ 5 งาน -       -        50,000    -        -      ร๎อยละของประชาชนท่ีขอรับ ประชาชนเกดิความพงึพอใจ ส านักปลัด

แกปํระชาชน บริการทุกหมูบํ๎าน ในการออกให๎บริการเคล่ือนท่ี

แกํประชาชน

รวม 8  โครงการ − − 510,000 510,000 1,440,000 990,000 990,000 − −



 

 

 

แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวาํ หนํวยงาน

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง 1.เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน สมาชิก อปพร.และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 50 อุบัติเหตุลดลง 1.อุบัติเหตุลดลง ส านกัปลัด

ถนนชํวงเทศกาลส าคัญ 2.เพื่อเป็นจดุบริการประชาชน จนท. / ก านนั ผญบ./ 2.ประชาชนในต าบลมีความ

3.เป็นจดุแจง๎เตือนประชาชนให๎มีความ ส.อบต. / อสม. ปลอดภัย

ระมัดระวังในการใช๎รถใช๎ถนน 3.ผ๎ูขับขี่รถปฏิบัติความกฎหมาย

2 โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพผ๎ูน า เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให๎แกํ ผ๎ูรํวม

ผ๎ูเข๎ารํวม

จ านวน  60  คน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ90ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ คณะผ๎ูบริหาร,สมาชิก อบต. ส านกัปลัด

ชุมชน คณะผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  สมาชิกสภา โครงการให๎เกิดการเรียนร๎ูแลกเปล่ียนความ น าประสบการณ์มาปรับใช๎ พนกังาน,ผ๎ูน าหมูํบ๎านน าความร๎ู

ท๎องถิ่น  พนกังานสํวนท๎องถิ่น คิดจากหนวํยงานที่ประสบความส าเร็จและ ในการบริหารจดัการท๎องถิ่น จากการศึกษาดูงานมาปรับใช๎

น าประสบการณ์มาปรับใช๎ในต าบลบุํงคล๎า หมูํบ๎าน ต าบล ให๎เกิดประโยชนใ์นท๎องถิ่นและ

และศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ มีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง

พอเพียงตามแนวพระราชด าริ

รวม 2   โครงการ − − 500,000        500,000      500,000       500,000       500,000       − −

งบประมาณท่ีผํานมา

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. :  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธภิาพ

แผนงานสร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยทุธศาสตร์จังหวดั  : ยทุธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั  : ยทุธศาสตรท่ี 8 การบริหารกจิการบา๎นเมืองท่ีดี

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

 

 

แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวาํ หนํวยงาน

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัต้ัง อปพร. 1.ประชาชนมสํวนรํวมในการปูองกันและ ประชาชนในต าบล 100,000 150,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 70  มีความร๎ูและ 1.มีความร๎ู ความเข๎าใจ ส านกัปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย บุํงคล๎า 12 หมูํบ๎าน ทักษะในการปฏิบัติหนา๎ที่ ในบทบาทหนา๎ที่ของ อปพร.

2.พัฒนาความร๎ูและทักษะพื้นฐานในการ 2.เป็นก าลังหลักในการบริหาร

ปูองกันและบรรเทาสาธาณภัย จดัการสาธาณภัย
3.มีศักยภาพในการชํวยเหลือผ๎ู
ประสบภัยได๎อยํางรวดเร็ว

รวม 1   โครงการ − − 100,000 150,000 300,000 300,000 300,000 − −

งบประมาณท่ีผํานมา

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. :  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธภิาพ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยทุธศาสตร์จังหวดั  : ยทุธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั  : ยทุธศาสตรท่ี 8 การบริหารกจิการบา๎นเมืองที่ดี

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ



 

 

 

 

 

แบบ ผ.02

เปูาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวาํ หนํวยงาน

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได๎รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูและศึกษาดู

งาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 70 ของผ๎ูเข๎ารับการ เกษตรกรเกิดการเรียนร๎ูด๎านวิชา ส านกัปลัด

งานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถํายทอด ศบกต บุํงคล๎าให๎มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยี อบรมมีความร๎ูด๎านเกษตร การ แลกเปล่ียนประสบการณ์

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลบุํงคล๎า ในการให๎บริการ ตัวแทนเกษตรกร และวิธีลดต๎นทุนผลิตพืช ระหวํางเกษตรกร เจา๎หนา๎ที่

และจ านวน 60 คน ผ๎ูน าชุมชน และสามารถ

วางแผนประกอบอาชีพและถํายทอดตํอ

ไปยังชุมชนของตนเองได๎

รวม 1   โครงการ − − 50,000      50,000    100,000     100,000     100,000   − −

งบประมาณท่ีผํานมา

ยทุธศาสตร์การพฒันา อปท. :  การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองท่ีดีมีประสิทธภิาพ

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ

ยทุธศาสตร์จังหวดั  : ยทุธศาสตร์ท่ี 3  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดั  : ยทุธศาสตรท่ี 8 การบริหารกจิการบา๎นเมืองที่ดี



 

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านบริหารจดัการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวม 1. เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ อุดหนนุให๎องค์กร 25,000    25,000    25,000    25,000    25,000    ร๎อยละ 90 ของ 1. เป็นสถานที่กลางในการ ส านกัปลัด อปท.

ในการชํวยเหลือประชาชนของ    หนงัสือส่ังการและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ปกครองสํวนท๎องถิ่น อปท.มีศูนย์ปฏิบัติการ รวบรวมกฏหมาย ระเบียบ ในเขต

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    กับการชํวยเหลือประชาชน จ านวน 1 แหํง รํวมในการชํวยเหลือ หนงัสือส่ังการ อ าเภอ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อแจง๎เวียน กฎหมาย ระเบียบ ประชาชนในเขต 2. เป็นสถานที่กลางในการ เมอืง

   หนงัสือส่ังการที่เกี่ยวข๎อง อ าเภอเมืองชัยภูมิ แจง๎เวียน กฎหมาย,ระเบียบฯ

3. เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร หลักเกณฑ์ จ านวน 1 ศูนย์ 3. เป็นสถานที่กลางในการ
   และวิธีการในการชํวยเหลือประชาชน เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
4. เพื่อให๎ค าปรึกษาหรือแนะน า

หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีการใน

   ในการขอรับความชํวยเหลือตํางๆ การชํวยเหลือประชาชน

5. เพื่อรวบรวมปัญหาความต๎องการของ 4. เปูนสถานที่กลางในการ

   ประชาชน ให๎ค าปรึกษา แนะน า วิธีการ

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิการ หลักเกณฑ์ในการชํวยเหลือฯ

ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 5. เปูนสถานที่กลางในการ

สํวนท๎องถิ่นในภาพรวม ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิการฯ

รวม   1    โครงการ − − 25,000  25,000  25,000  25,000 25,000 − −

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

งบประมาณที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จงัหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด  : ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี



 

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 8  การบริหารจดัการบ๎านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  :  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ ทีข่อรบัเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 200,000      200,000     150,000     150,000      150,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนายนา  งอกชัยภูมิ  ถึงวัดศรีสุนทร  และมีความปลอดภัยในการเดินทางยาม ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค
หมูํที่ 1 ค่ าคืน  ระยะทาง 190.00 เมตร ท่ัวถงึ

2 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 200,000      200,000     200,000     200,000      200,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนางอรทัย- บ๎านนายสวน พันหล๎า และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 2 เดินทางยามค่ าคืน ระยะทาง 100 เมตร ท่ัวถงึ

3 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            120,000     120,000      120,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนายมุดจ าเริญจติ ถึงบ๎านนางสะพัง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 2 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 600 เมตร ท่ัวถงึ

4 อุดหนนุโครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎มีไฟฟูาสํองสวํางกับประชาชน ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟครบชุด 50,000        50,000       50,000       50,000       50,000      ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

(ไฟแสงจนัทร์)จากหนา๎วัดโพธิ์ชัยถึงศาลตาปูุ   ผ๎ูใช๎เส๎นทางคมนาคมในเวลากลางคืน ระยะหําง 40 เมตร/ต๎น จ านวน 15 จดุ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 2 ระยะทาง  596 เมตร ท่ัวถงึ

5 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 500,000      500,000     500,000     500,000      500,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากโรงเรียนบ๎านหนองฉิม ถึงฝายหนอง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

อ๎ายพิมพ์   หมูํที่ 2 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 600 เมตร ท่ัวถงึ

6 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 500,000      500,000     500,000     500,000      500,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนางยุพิน  ยิ้มสงบ ถึง สะพาน และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

กุดแหลม  หมูํที่ 3 เดินทางยามค่ าคืน   ระยะทาง 1,000  เมตร ท่ัวถงึ

7 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            170,000     170,000      170,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

สายจากบ๎านนางสุพรรณี สิมาแก๎ว ถึง สามแยก และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

นานายชํวง หาญเสนา หมูํที่ 11 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 500.00 เมตร ท่ัวถงึ

8 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            250,000     250,000      250,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนายวีระ  ยอดพระค า - ล าห๎วยกอก และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้   อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

งบประมาณทีผ่่านมา



 

หมูํที่ 4 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 400.00 เมตร ทั่วถงึ

9 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 200,000      200,000     200,000     200,000      200,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากถนนลาดยางหนา๎วัดดอนตูม-ประตูน้ า และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

ล าประทาว  หมูํที่ 4 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 2,000 เมตร ทั่วถงึ

10 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร 100,000      100,000     100,000     100,000      100,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากซอยหลังวัดสามัคคีธรรม-สวนนายมงคล และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 6 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 200.00 เมตร ทั่วถงึ

11 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            50,000       50,000       50,000      ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนางบุญโฮม นกัรบ ถึง บ๎านนางพวง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

จ าเริญจติ หมูํที่ 7 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 380.00 เมตร ทั่วถงึ

12 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  16  เมตร -             -            500,000     500,000      500,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนายสังคม ทองชัยภูมิ ถึงบ๎าน และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

นายสุทัศน ์หาญวิเศษ  หมูํที่ 7 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 1,830 เมตร ทั่วถงึ

13 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  8  เมตร -             -            100,000     100,000      100,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนายหลอด ปรางค์ชัยภูมิ ถึง บ๎าน และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

นายวสันต์ กล๎าแท๎ หมูํที่ 7 เดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 760.00 เมตร ทั่วถงึ

14 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟูาใช๎ทุก ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8.00  เมตร 200,000      200,000     200,000     200,000      200,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากถนน รพช.ถึงบ๎านนายบุญโฮม ประสานเชื้อ ครัวเรือนและมีความปลอดภัยในการ ปักเสา 40 เมตร/ ต๎น  พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 8 สัญจรเดินทางยามค่ าคืน  ระยะทาง 398.00 เมตร ทั่วถงึ

15 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎มีไฟฟูาสํองสวํางกับประชาชน ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟครบชุด 40,000        40,000       40,000       40,000       40,000      ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

(ไฟแสงจนัทร์)จากโรงเรียนชุมชนบ๎านบุํงคล๎า ผ๎ูใช๎เส๎นทางคมนาคมในเวลากลางคืน ระยะหําง 40 เมตร/ต๎น จ านวน 21 จดุ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

สามแยก ถนนลาดยาง (รพช.)    หมูํที่ 11 ระยะทาง  845 เมตร ทั่วถงึ

16 อุดหนนุโครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด 8 เมตร 150,000      150,000     150,000     150,000      150,000     ร๎อยละ50ของประชาชน ประชาชนในหมูํบา๎นมี กองชาํง การไฟฟาู

จากบ๎านนางประมวล  ถาเบ๎า - วังทองหลาง และมีความปลอดภัยในการสัญจร ปักเสา 40 เมตร/ต๎น พร๎อมพาดสายไฟ มีไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือน ไฟฟาูใชใ๎นครัวเรือนทั่วถงึ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 12 เดินทางยามค่ าคืน ระยะทาง 100 เมตร ทั่วถงึ

17 อุดหนนุโครงการขยายเขตพร๎อมติดต้ังไฟฟูา เพื่อให๎มีแสงสวํางในการเดินทางยาม ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟ 400,000      400,000     400,000     400,000      400,000     ร๎อยละ100 ของประชาชนประชาชนมีแสงสวาํงใน กองชาํง การไฟฟาู

สาธารณะ (ไฟแสงจนัทร์) ค่ าคืน ระยะหําง 20 เมตร/ต๎น มีแสงสํองสวาํงในการเดินยามค่ าคืนและมีความ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

หมูํที่ 9  -  หมูํที่ 2 ระยะทาง  300 เมตร ทางยามค่ าคืน ปลอดภัยในชวีติทรัพยสิ์น

18 อุดหนนุโครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให๎มีแสงสวํางรอบอาคาร ศพด. ติดต้ังไฟฟูาสองสวํางพร๎อมโคมไฟ 150,000      150,000     150,000     150,000      150,000     ร๎อยละ100 ของทรัพย์ เกดิความปลอดภัยในต กองชาํง การไฟฟาู

(ไฟแสงจนัทร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สินของทางราชการมี ทรัพยสิ์นของทางราชการ การไฟฟาู สํวนภูมิภาค

ความปลอดภัย ปอูงกนัอาชญากรรม

รวม 18   โครงการ − − 2,690,000   2,690,000   3,830,000   3,830,000   3,830,000  − −



 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการซํอมบ ารุงทางเสริมผิวจราจร เพื่อให๎ประชาชนผ๎ูใช๎ถนนเดินทางสัญจรกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 8,739 เมตร 15,000,000         15,000,000     15,000,000      15,000,000      15,000,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ./สส.

แอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ. ไปมาสะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

 99-001  บ๎านขวานอ๎ย - บ๎านบุํงคล๎า ในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 2,796.48 ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

2 โครงการซํอมสร๎างผิวจราจร Asphltic เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 8,800 เมตร 15,000,000         15,000,000     15,000,000      15,000,000      15,000,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

Concrete (โดยวิธี pavement inplace คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

Recyclir) สายบุํงคล๎า-กุดโง๎ง เชื่อม ต.กุดต๎ุม ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  2,112  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

3 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 6,200 เมตร 20,650,000         20,650,000     20,650,000      20,650,000      20,650,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

โนนแดง หมูํที่ 7  ถึงต าบลโพนทอง คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,488 ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

4 โครงการซํอมบ ารุงรักษาทางเสริมผิวถนน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร  9,000,000           9,000,000       9,000,000        9,000,000        9,000,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ลาดยาง สายจากบ๎านบุํงคล๎า หมูํที่ 12 ถึง คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

บ๎านดอนกูํ  ต าบลหนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  720  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

5 โครงการปรุงซํอมบ ารุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติก เพื่อให๎การเดินทางสัญจรของผ๎ูใช๎รถใช๎กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 884 เมตร 2,736,000           2,736,000       2,736,000        2,736,000        2,736,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

(สายแยกบ๎านหนองฉิม-โรงเรียนชุมชนบุํงคล๎า)ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 265.20 ลบ.ม.. กรมฯ/กองชาํง

6 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง  สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร 11,980,000         11,980,000     11,980,000      11,980,000      11,980,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

 สายจากบ๎านบุํงคล๎า ม.3 ถึงบ๎านศรีษะกระบือ คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาท่ีสะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ต าบลหนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  840.00 ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6  ด๎านพฒันาโครงสร๎างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท.  :  ด๎านโครงสร๎างพืน้ฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    

แผนงานอตุสาหรรมและการโยธา

งบประมาณที่ผ่านมา

แบบ  ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวดัท่ี 2  พฒันาการทํองเท่ียวให๎มคุีณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางท่ี 1 (ข๎อ 1.2) พฒันาและปรับปรุงโครงสร๎างพืน้ฐานท่ีสนับสนุนการทํองเท่ียวท่ีสนับสนุนการทํองเท่ียว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก



 

 

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร 15,000,000         15,000,000     15,000,000      15,000,000      15,000,000      ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

สายจากโรงสีชุมชน หมูํที่ 7 ถึงบ๎านสระไขํน้ า  คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ต าบลบุกุดต๎ุม ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,200  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

8 โครงการกํอสร๎างถนนลาด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร  9,000,000           9,000,000       9,000,000        9,000,000        9,000,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

สายจากบ๎านขวานอ๎ย หมูํที่ 10 สายหนองระเริงคมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ถึงเขตในเมือง (บขส.ใหม)ํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 720.00  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

9 โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตฝาย เพื่อข๎ามล าห๎วยหนองอ๎ายพิมพ์และขนขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 2,000,000           2,000,000       2,000,000        2,000,000        2,000,000        ร๎อยละ 80 ของผ๎ูใช๎เส๎น มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / จังหวดั

หนองอ๎ายพิมพ์    หมูํที่ 2 ขนสํงผลผลิตการเกษตรขึ้นสํูยุ๎งฉางได๎ ทางขนสํงผลผลิตทาง ไปมาที่สะดวก  อ าเภอ/กรมชล

ส าดวกขึ้น การเกษตรได๎สะดวก กรมฯ/กองชาํง

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.รอบหนองสัมพันธ์ เพื่อให๎การเดินทางสัญจรของผ๎ูใช๎รถใช๎กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 6,000,000           6,000,000       6,000,000        6,000,000        6,000,000        ร๎อยละ80 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

หมูํที่ 11 ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไมํนอ๎ยกวํา 1,500. ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

11 โครงการกํอสร๎างถนน คสล .   สายจากวัด เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง  5.00 เมตร ยาว 1,087  เมตร  2,695,000           2,695,000       2,695,000        2,695,000        2,695,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

สามัคคีธรรม หมูํที่ 6  ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์  คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต าบลหนองนาแซง   ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา  815.25  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

12 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สายจากบ๎าน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 2,014 เมตร  5,000,000           5,000,000       5,000,000        5,000,000        5,000,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

นางอุได  หมูํที่ 6 ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์ คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ต าบลหนองนาแซง  ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 1,510  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

13 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 7,500,000           7,500,000       7,500,000        7,500,000        7,500,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

สายจากหนองสีทอน หมูํที่ 5 ถึงบ๎านกุดเชือก   คมนาคมให๎เชื่อมตํอภายในต าบลและ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
ต.หนองไผํ ต าบลใกล๎เคียง ไมํนอ๎ยกวํา 720  ลบ.ม. กรมฯ/กองชาํง

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 2,410,000           2,410,000       2,410,000        2,410,000        2,410,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

บดอัดแนนํ    สายสะพานกุดแหลม  ถึง  คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

บ๎านศรีษะกระบือ  ต าบลหนองไผํ  หมูํที่ 3 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,620.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 1,600,000           1,600,000       1,600,000        1,600,000        1,600,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

บดอัดแนนํ   สายจากวัดสามัคคีธรรม  หมูํที่ 6  คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ถึงบ๎านโนนสมบูรณ์  ต าบลหนองนาแซง ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,080.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง



 

 

 

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 3,180,000           3,180,000       3,180,000        3,180,000        3,180,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

บดอัดแนนํ    สายโรงสีชุมชน ถึง สะพาน คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ต าบลโพนทอง  หมูํที่ 7 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  2,140.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 2,140,000           2,140,000       2,140,000        2,140,000        2,140,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

บดอัดแนนํ    สายทางเชื่อมบ๎านสัมพันธ์ ถึง คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

บ๎านกุดเชือก  ต าบลหนองไผํ   หมูํที่ 5 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,800.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร๎อม เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ลูกรัง  กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร 1,660,000           1,660,000       1,660,000        1,660,000        1,660,000        ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

บดอัดแนนํ   สายหนองระเริง  บ๎านขวานอ๎ย คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล หินคลุก กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ
หมูํที่ 10 ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ความยาว  1,400.00  เมตร กรมฯ/กองชาํง

19 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง กว๎าง 4.00 เมตร  ยาว  970.00 เมตร -                    2,089,000       2,089,000        2,089,000        2,089,000        ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น หรือมีพื้นที่ไมํนอ๎ยกวํา 3,880 ตารางเมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

สายหนองวังนา บ๎านสัมพันธ์  หมูํที่ 5 สะดวกขึ้น กรมฯ/กองชาํง

20 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง กว๎าง 4.00 เมตร -                    2,711,000       2,711,000        2,711,000        2,711,000        ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น ยาว  1,260.00 เมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

สายบ๎านโนนหัวนา หมูํที่ 8 ถึงบ๎านโนนแดง หรือมีพื้นที่ไมํนอ๎ยกวํา สะดวกขึ้น กรมฯ/กองชาํง

หมูํที่ 7 5,040.00 ตารางเมตร

21 โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ เพื่อกํอสร๎างถนนให๎ประชาชนเดินทาง ชํวงที่ 1 กว๎าง 4.00 เมตร -                    8,242,000       8,242,000        8,242,000        8,242,000        ร๎อยละ 80 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ ไปมาได๎สะดวกขึ้น ยาว 550.00 เมตร มีเส๎นทางสัญจรไปมาได๎ ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

สายทางเข๎าหนองสัมพันธ์ บ๎านหนองฉิม ชํวงที่ 2 กว๎าง 5.00 เมตร สะดวกขึ้น กรมฯ/กองชาํง

หมูํที่ 2 ยาว 2,140.00 เมตร

22 โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส๎นทาง ขนาดกว๎าง 4 เมตร -                    650,000          650,000          650,000          650,000          ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

(สายคันล าห๎วยชีลอง ถึง สะพาน คสล. คมนาคมให๎เชื่อมตํอระหวํางต าบล ยาว 1,200 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

บ๎านหนองฉิม หมูํที่ 2 ) ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กรมฯ/กองชาํง

23 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีตขาแค เพื่อปูองกันน้ ากัดเซาะ กว๎าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร -                    -                1,200,000        1,200,000        1,200,000        ร๎อยละ80 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ฝายหนองอ๎ายพิมพ์ หมูํที่ 2 ลึก 2 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

กรมฯ/กองชาํง

24 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ชํวงที่ 1 กว๎าง 6.00 เมตรไมํมีไหลํทาง 2,800,000           2,800,000       2,800,000        2,800,000        2,800,000        ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.



 

 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต( สายหนา๎วัด ไปมาได๎สะดวก ยาว 770.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ตาลเด่ียว ถึง ถนนลาดยาง ชํวงที่ 2 กว๎าง 6.00 เมตร ไหลํทาง กรมฯ/กองชาํง

บ๎านหนองฉิม  หมูํที่ 11 ข๎างละ 1.00 เมตร ยาว 826.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร -                    -                10,030,000      10,030,000      10,030,000      ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.
รอบหนองสัมพันธ์ ไปมาได๎สะดวก ยาว 2,930.00 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

หนา 0.15 เมตร กรมฯ/กองชาํง

26 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 660,000 660,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

คอนกรีต สาย ชย.ก. 99-0011 (บ๎านนาย ไปมาได๎สะดวก ยาว 580 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

บุญมา ภูสิง - ศาลตาปูุ) บ๎านหนองฉิม ม.2 หนา 0.04 เมตร กรมฯ/กองชาํง

27 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกว๎าง 4 เมตร  -  -  - 560,000 560,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนมีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

คอนกรีต สาย ชย.ก. 99 - 022 จากโรงสี ไปมาได๎สะดวก ยาว 493 เมตร เดินทางได๎สะดวกขึ้น ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

นายถนอม ชาลีกุล - ถนนลาดยาง (สายบ๎าน หนา 0.04 เมตร กรมฯ/กองชาํง

สัมพันธ์ -บ๎านกุดเชือก)

28 โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร  -  - 4,100,000 4,100,000 4,100,000 ร๎อยละ90 ของประชาชน มีเส๎นทางสัญจร อบจ. / สส.

ชย.ก.99-038 สายบ๎านสัมพันธ์ - บ๎านกุดเชือก ไปมาได๎สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก ไปมาที่สะดวก จังหวดั / อ าเภอ

ไมํนอ๎ยกวํา 7,200 ตร.ม. กรมฯ/กองชาํง

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เพื่อให๎การเดินทางสัญจร กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 970 เมตร 1,034,000 1,034,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองชาํง

เสริมแอสฟัลส์ติกสายบ๎านนางสาคร - ไปมาได๎สะดวก หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต เดินทางสัญจรได๎สะดวก สะดวกขึ้น

หนองอ๎ายพิมพ์ หมูํที่ 2 ไมํนอ๎ยกวํา 3,880 ตร.ม.

30 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติก จาก เพื่อให๎การเดินทางสัญจร กว๎าง 8 เมตร หนา 0.04 เมตร -                    -                1,870,000 1,870,000 ร๎อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองชาํง

โค๎งถนนลาดยาง ม.2 - โรงเรียนชุมชนบ๎าน ไปมาได๎สะดวก ยาว 840 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางสัญจรได๎สะดวก สะดวกขึ้น

บุํงคล๎า ไมํนอ๎ยกวํา 6,720 ตร.ม.

31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ๎านบุํงคล๎า เพื่อปรับปรุงถนนให๎เดินทาง กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 2,597.00 เมตร -                    -                8,176,000 8,176,000 -                 ร๎อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา 

 - บ๎านศรีษะกระบือ บ๎านบุํงคล๎า หมูํที่ 3 สัญจรไปมาได๎สะดวก หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจรได๎สะดวก สะดวกขึ้น

32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่นเพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร -                    -                1,099,000        1,099,000        1,099,000        ร้อยละ80ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

หมายเลข ขย.ถ.99-018 ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่รวม เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

สายรอบสระอีสานเขียว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ไม่นอ้ยกว่า 1,960.00  ตร.ม.

33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่นเพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 683.00 เมตร -                    -                1,533,000        1,533,000        1,533,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

หมายเลข ชย.ถ.99-036 สายบ้านนายส าลี ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ประสานเชื้อ - รร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 2,732.00 ลบ.ม.

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร  เพื่อให้การเดินทางสัญจร ช่วงที่1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 525.00 ม. -                    -                1,390,000        1,390,000        1,390,000        ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวม เดินทางสัญจรได้สะดวก สะดวกขึ้น 

ชย.ถ.99-003 สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ไม่นอ้ยกว่า 6,625.00 ตร.ม.

หนองตาด า บ้านขวานอ้ย หมู่ที่ 1 ชํวงที่2 กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 445.00 ม.

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวม

ไมํนอ๎ยกวํา 2,225.00 ตร.ม.

35 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 925.00 เมตร -                    -                2,079,000 2,079,000 2,079,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนการเดินทางไป-มา กองช่าง

หมายเลข ชย.ถ.99-037 สายสวนนายเส็ง ไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

จ าพันธ์ - บ้านโนนแดง (หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 ไม่นอ้ยกว่า 3,700 ตร.ม.

36 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร เพื่อให้การเดินทางสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 463.00 เมตร -                    -                550,000          550,000          550,000          ร้อยละ60ของประชาชน การเดินทางไป-มา กองช่าง

แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  ไปมาได้สะดวก หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง เดินทางได้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้น 

ชย.ถ.99-016 สายบ้านนายบุญโฮมถึง ไม่นอ้ยกว่า 1,852.00 ตร.ม.

บ๎านนายสุพรม ขลังวิชา หมูํที่ 3

รวม   36  โครงการ 135,351,000    149,043,000 182,104,000 183,324,000 172,244,000 



 

แบบ  ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขดุลอกหนองอา๎ยพมิพ ์ เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  15  ไรํ กวา๎ง 50 เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 2 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  80.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

2 โครงการขดุลอกหนองโง๎ง  เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี 24  ไรํ  กวา๎ง 97 เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 4,7 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  300.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

3 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  30.00  เมตร 3,441,000     3,441,000     3,441,000      3,441,000      3,441,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 6 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 1,105.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

4 โครงการขดุลอกหนองจอก     เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  9  ไรํ  กวา๎ง 45 เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000      3,000,000      3,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 5 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  160 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม  1.50 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

5 โครงการขดุลอกหนองจาน    เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี  32 ไรํ  กวา๎ง 50 เมตร 5,000,000     5,000,000     5,000,000      5,000,000      5,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 8 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว 650 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.50 เมตร  เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

6 โครงการขดุลอกหนองโดก    เพือ่กกัเกบ็น้ าใหป๎ระชาชนได๎มีน้ าส าหรับ ขนาดกวา๎ง 30.00 เมตร 330,000       330,000       330,000         330,000        330,000         ร๎อยละ 65 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 3 ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีงพอและท่ัวถงึ ยาว  500.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและทั่วถงึ อ าเภอ/จังหวดั

ยุทธศาสตร์  อปท.  :  การพัฒนาแหลํงน้ าอุปโภค - บริโภค และการเกษตร   

แผนงานการเกษตร

งบประมาณทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน   แนวทางที่ 1 (ข๎อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานที่สนบัสนนุการทํองเที่ยวที่สนบัสนนุการทํองเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6  ด๎านพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสํูประเทศในประชาคมอาเซ่ียน



 

 

7 โครงการขดุลอกหนองวงันา  เพือ่เปน็แหลํงกกัเกบ็น้ าไวใ๎ชใ๎นฤดูแล๎ง พืน้ท่ี 4 ไรํ กวา๎ง 55 เมตร 1,000,000     1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 5 ประชาชนมีน้ าใชส๎ าหรับท าการเกษตร ยาว  67.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ได๎เพยีงพอ ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

8 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายกวา๎ง 3.00 เมตร 1,000,000     1,000,000     3,750,000      3,750,000      3,750,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตจากหนองอา๎ยพมิพ ์ น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนยาว  750.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ถงึ ล าหว๎ยหลัว หมูํท่ี 2 มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

9 โครงการปรับปรุงคลองผันน้ า เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายกวา๎ง 4.50 เมตร   1,200,000     1,200,000     1,200,000      1,200,000      1,200,000       ร๎อยละ50 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ อบจ. / สส.

ดาดคอนกรีต จากหนองโง๎ง   น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนยาว  819.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง จังหวดั / อ าเภอ

ม.6  ถงึหนองจอก มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ กรมสํงเสริม

10 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า กวา๎ง  60.00 เมตร 1,500,000     1,500,000     1,500,000      1,500,000      1,500,000       ร๎อยละ 90 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

ตอนลํางจากวดัปาุดอนตูม ถงึ และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 1000.00 เมตร มีน้ าใชอ๎ปุโภค-บริโภค ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ล าประทาว หมูํท่ี 4 ลึกเฉล่ีย  1.50 เมตร และท าการเกษตรเพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

11 โครงการขดุลอกคลองไผํ เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิและกกัเกบ็น้ า กวา๎ง  40.00 เมตร 1,481,000     1,481,000     1,481,000      1,481,000      1,481,000       ร๎อยละ 90 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 4 และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 950.00 เมตร มีน้ าใชอ๎ปุโภค-บริโภค ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ีย  1.00 เมตร และท าการเกษตรเพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

12 โครงการขดุลอกล าหว๎ยน้ าเค็ม เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยกกัเกบ็น้ าและสํงน้ า ขนาดกวา๎ง 30.00 เมตร 1,101,000     1,101,000     1,101,000      1,101,000      1,101,000       ร๎อยละ 70 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

จากประทาว- ล าหว๎ยหลัว เขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชน ยาว 2,000.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

(โรงสีชมุชน) หมูํท่ี 7 มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอท่ัวถงึลึกเฉล่ีย  1.00  เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

13 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว 1,105.00 เมตร -              -              3,440,650      3,440,650      3,440,650       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 6 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

14 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว 3,420.00 เมตร -              -              10,675,000    10,675,000    10,675,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 8 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

15 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  839.00  เมตร -              -              2,609,400      2,609,400      2,609,400       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 5 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั



 

 

16 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  1,700.00  เมตร -              -              5,300,000      5,300,000      5,300,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 9 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

17 โครงการขดุลอกล าหว๎ยหลัว   เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  2,560.00  เมตร -              -              7,987,500      7,987,500      7,987,500       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 2 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 30.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ียจากเดิม 2.50 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

18 โครงการขดุลอกล าหว๎ยระเริง  เพือ่ฟืน้ฟแูหลํงน้ าไมํใหต้ื๎นเขนิ ปอูงกนั ความยาว  2,460.00  เมตร -              -              6,999,300      6,999,300      6,999,300       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หมูํท่ี 10 และแกไ๎ขปญัหาอทุกภัย หรือภัยแล๎ง กวา๎ง 25.00  เมตร . . มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ
ลึกเฉล่ียจากเดิม 3.00 เมตร  เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

19 โครงการทางน้ าผําน คสล. เพือ่ใหเ๎กษตรกรได๎รับน้ าเพือ่ กวา๎ง 4.00 เมตร  800,000       800,000       800,000         800,000        800,000         ร๎อยละ80 เกษตรกร เกษตรกรได๎รับน้ าท่ัวถงึ กองชาํง /อบจ./กรม

ฝายตาเทา   หมูํท่ี 11 ท าการเกษตรได๎ท่ัวถงึ ยาว 30.00 เมตร มีน้ าเพยีงพอท าการ และเพยีงพอท าการ กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

เกษตร เกษตร อ าเภอ/จังหวดั

20 โครงการขดุลอกล าหว๎ย เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบาย ขนาดกวา๎ง 33.00 เมตร 2,000,000     2,000,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000       ร๎อยละ80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

หนองจาน จากนานายยม  น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวก ยาว 160.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ถงึนานางแยม๎  หมูํท่ี 12 ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

21 โครงการปรับปรุงคลองสํงน้ าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร   -          -          11,340,000    11,340,000    11,340,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายล าหว๎ยหลัว - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

กดุแหลม มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอทั่วถงึยาว 2,268.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

22 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 2.00 เมตร -          -          7,195,000      7,195,000      7,195,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายกดุแหลม - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

หนองโสก มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอทั่วถงึยาว 1,439.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

23 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 2.00 เมตร -          -          10,735,000    10,735,000    10,735,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายหนองโดก - น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

หนองทองหลาง มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอทั่วถงึยาว 2,147.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั

24 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าดาด เพือ่ปรับปรุงคลองสํงน้ าท่ีต้ืนเขนิใหร๎ะบายขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร -          -          12,230,000    12,230,000    12,230,000     ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

คอนกรีตสายบอ่ใต้ - คลองเทา น้ าเขา๎พืน้ท่ีการเกษตรได๎สะดวกประชาชนลึก 2.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

มีน้ าส าหรับใชท๎ าการเกษตรเพยีงพอทั่วถงึยาว 2,446.00 เมตร เพยีงพอ พอและท่ัวถงึ อ าเภอ/จังหวดั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 โครงการขดุลอกบอ่ใต้ เพือ่ขดุลอกล าหว๎ยทีต้ื่นเขนิและกกัเกบ็น้ า ขนาดกวา๎ง 62.00 เมตร -          -          2,000,000      2,000,000      2,000,000       ร๎อยละ 80 ของครัวเรือน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองชาํง /อบจ./กรม

และกกัเกบ็น้ าส าหรับท าการเกษตร ยาว 260.00 เมตร มีน้ าใชใ๎นการเกษตร ใชท๎ าการเกษตรได๎เพยีง กรมทรัพยฯ์/กรมชลฯ

ลึก 2.00 เมตร เพยีงพอ พอและทัว่ถงึ อ าเภอ/จังหวดั

รวม 25   โครงการ − − 27,853,000   27,853,000   111,114,850  111,114,850  111,114,850   − −



 

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองถํายเอกสารระบบดิจติอล (ขาวด า) 100,000      100,000      100,000      100,000       100,000       ส านกัปลัด

2) อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์  -             7,000          -             -             -             

        -  จ านวน 10 ตัว

3) ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ  -             55,000        -             -             -             

          - ความสูงไมํนอ๎ยกวํา 4.40 ม.

4) โต๏ะ ท างานเหล็ก 

          - ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว 5,500          

5)       - ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 5,000          

6) เก๎าอี้ 2 ตัว 1,790          

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ เพื่อเป็นส่ือในการรับ 1)  โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED  TV ) -             27,000        -             -             -             ส านกัปลัด
ข๎อมูลขําวสารตํางๆ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแคบ 787,000      787,000      -             -             -             ส านกัปลัด

เพื่อใช๎ในงานบริการทั่วไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช๎พํนยุงลายปูองกัน 1) เคร่ืองพํนฝอยละออง 65,000        65,000        90,000        90,000        90,000        ส านกัปลัด

ไข๎เลือดออก

เพื่อใช๎ในงานปูองกันและ 2) เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง -             -             -             650,000       650,000       ส านกัปลัด

บรรเทาสาธารณภัย เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้ าได๎ 3,800 ลิตรตํอนาที

1.เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎เคร่ืองยนต์

ดีเซล

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 - 2565 )
องค์การบริหารสว่นต าบลบุ่งคลา้  อ าเภเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา



 

 

 

2.ขนาดทํอสํงไมํนอ๎ยกวํา 6 นิว้ (150มิลลิเมตร)

3.สูบน้ าได๎ไมํนอ๎ยกวําตามปริมาณที่ก าหนด

4.สํงน้ าได๎สูงไมํนอ๎ยกวํา 13.50 เมตร หรือ

ประมาณ 45 ฟุต

5.อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของ

เคร่ืองยนต์ต๎องมีครบชุด พร๎อมที่จะใช๎งานได๎

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง เพื่อชํวยเหลือประชาชน 1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ส านกัปลัด

ในกรณีเจบ็ปุวยฉุกเฉิน  รถบรรทุกดีเซล ขนาด  1  ตัน  ปริมาตร

กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี

ขับเคล่ือน  2  ล๎อ แบบธรรมดา

2 งานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง 1) กล๎องโทรทัศนว์งจรปิด 100,000      100,000      100,000      100,000       100,000       กองการศึกษา

ทรัพย์สินของทางราชการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ เพื่อใช๎เก็บน้ าในส านกังาน 1) ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ความจ ุ2,000 ลิตร 9,800          9,800          9,800          9,800          9,800          กองการศึกษา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อใช๎เก็บเอกสาร 1) ต๎ูเหล็ก  แบบ 2 บาน 5,500          5,500          5,500          5,500          5,500          

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองปรับอากาศ  2  เคร่ือง กองสวัสดิการฯ

(แบบแยกสํวนมีระบบฟอกอากาศ )

   ขนาด  36,000 บีทียู 40,000        40,000        40,000        40,000        40,000        

2) ขนาด 15,000 บีทียู 25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        

3)  ต๎ูเก็บเอกสารบานเล่ือน  1  หลัง 6,000          6,000          6,000          6,000          6,000          

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ๎าน-งานครัว เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองท าน้ าเย็น   แบบ 2 ก๏อก  1 เคร่ือง 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        กองสวัสดิการฯ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช๎ในส านกังาน 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 22,000        22,000        22,000        22,000        22,000        กองสวัสดิการฯ

แบบที่ 1 (จอขนาดไมํนอ๎ยกวํา 18.5 นิว้ )

2) เคร่ืองพิมพ์ปล้ินเตอร์ ( ด า/สี) 7,900          7,900          7,900          7,900          7,900          



 

 

 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อใช๎ในการจดักิจกรรม 1) โทรทัศน ์แอล อี ดี  (LED TV )   15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        กองสวัสดิการฯ

ตํางๆ ระดับความละเอยีดจอภาพ 1,920 × 1,080

พิกเซล จ านวน  1  เคร่ือง

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง เพื่อใช๎ในการบริการ 1) รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท๎าย) 2,400,000    2,400,000    2,400,000    ส านกัปลัด

จดัเก็บขยะ ในพื้นที่ ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ต าบลบุํงคล๎า ไมํต่ ากวํา 6,000 ซีซี หรือก าลัเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมํต่ ากวํา 170 กิโลวัตต์

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อใช๎ในงานภาคสนาม 1) เคร่ืองก าเนดิไฟฟูา ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป 52,000 52,000 กองชําง

เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล

รายละเอียดประกอบเคร่ืองก าเนดิไฟฟูาแตํละ

ชุดดังนี้

(1)  แผงสวิทซ์    1  อัน

(2)  โวลต์มิเตอร์  1  อัน

(3)  แอมมิเตอร์   1  อัน

(4)  หลอดไฟแสงสวํางพร๎อมขั้ว  1  ชุด

(5)  สวิตซ์ปิด - เปิดหลอดไฟ  1  อัน

(6)  คัตเอาต์  1  อัน

(7)  ที่เสียบปล๊ัก  2  จดุ

(8)  ฟรีเควนซีมิเตอร์  1  อัน 

(ส าหรับขนาด 10 กิโลวัตต์  ขึ้นไป)

คุณสมบัติทางเทคนคิทั่วไป



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  ไฟ AC 220 โวลต์ ชนดิยกเดียว 50 เฮิรตซ์

ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟูาขนาดนอ๎ยกวํา 10 

กิโลวัตต์

(2)  ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนดิ 3 ยก 4 สาย

หรือ 220 โวลต์ ชนดิ 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์

ส าหรับเคร่ืองก าเนดิไฟฟูา ขนาดไมํนอ๎ยกวํา

10กิโลวัตต์

รวม 2,198,200 2,287,200 3,848,490 4,538,200  4,538,200  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


