
แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางฝายน้ําลนหมูที่ 10 เพ่ือเก็บกักน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 10 863,000 - - - รอยละ 60 ของประชาชน มีฝายเก็บกักน้ํา อบต.ทุงนาเลา

ฝายใหญ ใชอุปโภคและใชประกอบ ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผูใชน้ํามีความพึงพอใจ สําหรับใชอุปโภคและ อ.คอนสาร

อาชีพดานเกษตรกรรม ผนังขางสูง 3.50 เมตร ใชดานการเกษตร

กวาง 20.00  เมตร

พิกัดเริ่มตน N = 16.578578785068,E = 101.8906703622

2 กอสรางคลองสงน้ําดาดคอนกรีต  - เพ่ือเปนการปองกัน กอสรางคลองสงน้ําดาด 4,590,300 4,590,300 4,590,300 4,590,300 รอยละ 80 ของประชาชน  - น้ําในคลองมีคุณภาพ อบต.ทุงพระ

คอนกรีต หมูที่ 2 บานทุงพระ และแกไขปญหาภัยแลง คอนกรีต หมูที่ 2 บานทุง มีน้ําใช ที่ดี สําหรับนํามาใช อ.คอนสาร

ต.ทุงพระ อ.คอนสาร และอุทกภัย พระ ขนาดกวาง 2.60 เมตร อุปโภคและนํามาใช

จ.ชัยภมูิ  -  เพ่ือใหมีน้ําใชใน ทองคลองกวาง 1.00 เมตร เพ่ือการเกษตร

การอุปโภคบริโภค รวมทั้ง ลึก 1.20 เมตร ยาว  - เกษตรกรมีน้ําเพียง

เพ่ือประกอบอาชีพทาง 5,200.00 เมตร พอแกการเพาะปลูก

การเกษตร พิกัดจุดเริ่มตน N = 16.65123512168  , E = 101.6441597675  - ทําใหลดรายจาย

พิกัดจุดส้ินสุด N = 16.645605582288 ,E = 101.8642356300 ของเกษตรกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 - เพ่ือเปนการจัดระบบ

และบริหารน้ําในคลอง

เพ่ิมการระบายน้ําทวมขัง

 - เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดเพิ่มขึ้นและลดความ

เสียหายในพ้ืนที่การเกษตร

3 โครงการกอสรางฝายหินทิ้งกั้น  - เพ่ือสรางฝายหินทิ้ง กอสรางฝายหินทิ้งกั้นแมน้ําชี 1,768,000 - - -  - มีแหลงน้ําเพ่ิมขึ้นรอยละ 80  - มีแหลงกักเก็บน้ําไวใช อบต.นางแดด

แมน้ําชี หมูที่ 16-18 กั้นแมน้ําชีไวใชเพื่อ ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว  - ผลผลิตการเกษตรเพ่ิมขัฃึ้น ในฤดูแลง อ.หนองบัวแดง

ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง การเกษตร 28.00 เมตร สูง 2.00 เมตร รอยละ 70  - มีน้ําใชในการเกษตร

จ.ชัยภมูิ  - เพ่ือเปนแหลงกักเก็บ พิกัด  - เปนแหลงแพรพันธุปลา และอุปโภค

น้ําในชวงฤดูแลง N:101.588662 เพ่ิมขึ้นรอยละ 70  - เปนแหลงอาหาร

 - เพ่ือสงเสริมเกษตรกร E:16.204839  - กักเก็บน้ําไดประมาณ

ใหมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น 80,000 ลบ.ม. รอยละ 70
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 ขุดลอกบึงอําพันธ ต.บานตาล เพ่ือกําจัดตนธูปฤาษี ขุดลอกบึงอําพันธ ขนาด 28,000,000 - - - บึงอําพันธถูกขุดลอก บึงอําพันธสามารถกักเก็บน้ํา อบต.บานตาล

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ และขุดลอกบึงอําพันธ 960,000.00 ตารางเมตร จํานวน 1 แหง เพ่ิมมากขึ้น อ.บําเหน็จณรงค

ใหกักเก็บน้ําไดเพิ่ม ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จํานวน

มากขึ้น 960,000.00 ลูกบาศกเมตร 

ตามแบบ อบต. กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.480709697 E=101.744556427

จุดสิ้นสดุ N=15.476884011 E=101.743912696

5 ขุดลอกคลองลําหวยทราย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ํา ขุดลอกคลองขนาดกวาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 คลองที่ทําการขุดลอก เกษตรกรมีน้ําใชเพือ อบต.บานชวน

หมูที่ 14 ต.บานชวน ใชในการทําการเกษตร 20.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร จํานวน 1 แหง การอุปโภค บริโภค อ.บําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ และใชอุปโภค บริโภค ลึกจากทองคลองเดิม 2.00 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.566991 E=101.542287

จุดสิ้นสดุ N=15.564299 E=101.558085
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 ขุดลอกหนาฝายน้ําลน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ํา ขุดลอกหนาฝายน้ําลน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พ้ืนที่ขุดลอก เกษตรกรมีน้ําใชเพ่ือการ อบต.บานชวน

บานหวยทราย หมูที่ 7 ใชในการทําการเกษตร บานหวยทราย ขนาดพื้นที่ 28,000.00 ตารางเมตร อุปโภค บริโภค อ.บําเหน็จณรงค

ต.บานชวน อ.บําเหน็จณรงค และใชอุปโภค บริโภค 28,000.00 ตารางเมตร

จ.ชัยภมูิ ลึกจากเดิม 2.00 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.556097 E=101.612154

7 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยขามเฒา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา อางเก็บน้ําหวยขามเฒา 5,000,000 - - - รอยละ 90 ประชาชนมี ประชาชนไดมีน้ําไวใช ทต.บานเดื่อ

บานนาหัวโสก หมูที่ 6 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค บานนาหัวโสก หมูที่ 6 น้ําไวใชในการเกษตร สําหรับอุปโภคบริโภค อ.เกษตรสมบูรณ

และการเกษตรอยางเพียงพอ และการเกษตรตลอดป

8 ขุดลอกอางเก็บน้ําวังกุง เพื่อกักเก็บน้ําไวใช ขุดลอกอางเก็บน้ําวังกุง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

หมูที่ 4 ตําบลทากูบ อุปโภค บริโภค กวาง 3.50 เมตร รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

ยาว 300.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร อยางเพียงพอ

9 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสมปอย เพื่อกักเก็บน้ําไวใช ขุดลอกอางเก็บน้ําหวย 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

หมูที่ 1,6,7,10 ตําบลทากูบ อุปโภค บริโภค สมปอย กวาง 3.50 เมตร รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

ยาว 300.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 กอสรางฝาย มข.2527 กั้นลําหวย เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค บริโภค อบต.ทากูบ

สมปอย (คุมฟาสีทอง) หมูที่ 1 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 และการเกษตรอยางเพียงพอ อ.ซับใหญ

11 กอสรางฝาย มข.2527 กั้นลําหวยมวง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

หมูที่ 10 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ

12 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยหินแตก หมูที่ 6 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ

13 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยวงัอุดม หมูที่ 12 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

14 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยวงักุง หมูที่ 4 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 บริโภค  และการเกษตร อ.ซับใหญ

อยางเพียงพอ

15 กอสรางฝาย มข.2527 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใช ยาว 15.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ําใชอุปโภค บริโภค อบต.ทากูบ

กั้นลําหวยพญานาค หมูที่ 8 อุปโภค บริโภค รอยละ 80 และการเกษตร อยางเพียงพอ อ.ซับใหญ

16 กอสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือสรางสิ่งแวดลอม บริเวณที่เหมาะสมในการ  - 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ํา เพื่อการ อบต.ซับใหญ

 (ฝายแมว) ที่ดีใหกับชุมชน กอสราง ตามแบบแปลนที่ รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

อบต. กําหนด เพียงพอ

17 กอสรางฝายบดอัดระบบ เพ่ือชะลอน้ําไวใชใน คลองคึกฤทธิ์ หมูที่ 10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ํา เพื่อการ อบต.ซับใหญ

ชลประทาน รอบฝายคึกฤทธิ์ การเกษตร (ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ํา รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

บานซบัใหญพัฒนา หมูที่ 10 การอุปโภค บริโภค กําหนด) เพียงพอ
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

18 กอสรางฝายน้ําลาด, น้ําลน เพื่อเก็บน้ําไวใชใน ขนาดกวาง 2.00 เมตร  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ํา เพื่อการ อบต.ซับใหญ

หวยจอมแกว หมูที่ 2,3 การเกษตร ยาว 12.00 เมตร  รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

การอุปโภค บริโภค สูง 2.50 เมตร เพียงพอ

19 กอสรางฝายน้ําลนบานซับหาง เพ่ือเก็บน้ําไวใชใน กอสรางฝายน้ําลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ํา เพื่อการ อบต.ซับใหญ

ขางวัดซบัหาง หมูที่ 9 การเกษตร ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 รอยละ 80 เกษตรและอุปโภค บริโภค อ.ซับใหญ

การอุปโภค บริโภค สันฝายสูง 1.50 เมตร เพียงพอ

ผนังขางสูง 3.00 เมตร

ผนังประตูน้ํา ยาว 15.00 เมตร

20 ขุดลอกคลองยอดหวยสมปอย เพื่อจัดเก็บน้ําไวใชใน ขนาดกวาง 15.00 เมตร   2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ํา เพื่อการ อบต.ซับใหญ

บานวังขื่อ หมูที่ 4 - ตําบล การอุปโภค บริโภค ยาว 2,800.00 เมตร  รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

ทากูบ ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

21 ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน ระยะทางประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ํา เพื่อการ อบต.ซับใหญ

บานวังพง หมูที่ 2 การอุปโภค บริโภค 500.00 เมตร กวาง รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

15.00 เมตร  ลึก 

5.00 เมตร (ตามแบบ 

อบต.ซับใหญกําหนด)

22 ขุดลอกสระน้ําซับกลาง และ เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน ระยะทางประมาณ 500.00 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

เสริมคันดินรอบสระ บาน การอุปโภค บริโภค กวาง 15.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

ซับใหญ หมูที่ 1 (ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)

23 ขุดสระน้ําขนาดใหญ และ เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน วัดพายัพซับใหญ 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

เสริมคันดินรอบสระ บาน การอุปโภค บริโภค บานโนนสะอาด หมูที่ 3 รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

โนนสะอาด หมูที่ 3 (ตามแบบ อบต.ซับใหญ

กําหนด)
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

24 ขุดลอกลําหวยจอมแกว เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน คลองจอมแกว บานบุฉนวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

บานบุฉนวน หมูที่ 6 การอุปโภค บริโภค หมูที่ 6  ยาว 2,000.00 รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

เมตร (ตามแบบ อบต.

ซับใหญกําหนด)

25 ขุดลอกสระน้ําภายในหมูบาน เพ่ือจัดเก็บน้ําไวใชใน บานซบัใหญพัฒนา 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

บานซบัใหญพัฒนา หมูที่ 10 การอุปโภค บริโภค หมูที่ 10 (ตามแบบ รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

อบต.ซับใหญกําหนด)

26 ขุดลอกอางเก็บน้ําพันธนิธิ เพื่อใหชาวบานมีน้ําใช ระยะทางประมาณ 800,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

บานซบัใหญ หมูที่ 1 ทําการเกษตรตลอดป  800.00 เมตร กวาง 15.00 เมตร รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

ลึก 5.00 เมตร (ตามแบบ อบต.

ซับใหญกําหนด)

27 ขุดลอกคลองครองเสือ หมูที่ 6 เพ่ือใหชาวบานมีน้ําใช ระยะทางประมาณ  500.00 เมตร 500,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

ทําการเกษตรตลอดป กวาง 15.00 เมตร  ลึก 5.00 เมตร รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

(ตามแบบ อบต.ซับใหญกําหนด)
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

28 ขุดลอกคลองคุมประรัมชาง เพื่อใหราษฎรมีน้ําไว กวางเฉลี่ย 16.00 เมตร  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

บานซบัหาง หมูที่ 9 ใชในการอุปโภค ลึก 4.00 เมตร ยาว รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

บริโภคและการเกษตร 6,900.00 เมตร 

29 ขุดลอกคลองภายในหมูบาน เพ่ือใหราษฎรมีน้ําไว บานหนองบัว หมูที่ 11 800,000 800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

บานหนองบัว หมูที่ 11 ใชในการอุปโภค รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

บริโภคและการเกษตร

30 โครงการ 1 ตําบล เพ่ือสรางชลประทาน 1 เขตชลประทานในเขตพื้นที่ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ อบต.ซับใหญ

1 เขตชลประทาน ในเขตพ้ืนที่การเกษตร อบต. (ระบบทอ) รอยละ 80 อุปโภค บริโภคเพียงพอ อ.ซับใหญ

31 ขุดลอกลําหวยหินดาด เพื่อมีที่กักเก็บน้ํา ขุดลอกหวยหินดาด  ขนาดปาก 827,000 - - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนและเกษตรกร อบต.กะฮาด

และน้ําไหลไดสะดวก กวาง  22.00  ม. ยาว 3,590.00 ม. มีน้ําใชรอยละความ มีน้ําใชทําการเกษตรตลอด อ.เนินสงา

ใหประชาชนและ ขุดลอก  1.50 ม.  พรอมลงลูกรัง พึงพอใจของประชาชน ทั้งป

เกษตรกรมีน้ําใชทํา สองฝงลําหวย ขนาดกวาง 3.00 ม. มีน้ําใชจํานวนประชาชน

การเกษตรตลอดป ยาว 3,590.00 ม. หนา 0.15  ม. ผูใชน้ํา
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา 

118,470.00 ลบ.ม. 

รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนที่กําหนด 

พิกัด N =15.654277 

E = 102.011189

N=15.635528 E = 102.999846

32 ขุดลอกลําหวยสีฟน เพื่อมีที่กักเก็บน้ํา ขุดลอกหวยสีฟน  469,000 - - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนและเกษตรกร อบต.กะฮาด

และน้ําไหลไดสะดวก ขนาดปากกวาง  22.00  ม. มีน้ําใช,รอยละความ มีน้ําใชทําการเกษตร อ.เนินสงา

ใหประชาชนและ  ยาว 1,350.00 ม. ขุดลอก  1.50  ม.  พึงพอใจของประชาชน ตลอดทั้งป

เกษตรกรมีน้ําใชทํา พรอมลงลูกรังสองฝงลําหวย มีน้ําใช,จํานวนประชาชน

การเกษตรตลอดทั้งป ขนาดกวาง 3.00  ม. ยาว 1,350.00 ม. ผูใชน้ํา

หนา 0.15  ม.  หรือมีปริมาณ
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ดินขุดไมนอยกวา 44,550.00 ลบ.ม. 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 

พิกัด N =15.646122

E = 102.000912

N=15.654032 E = 102.006974

33 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนมี ขนาดกวาง 20.00 ม. 1,500,000 - - - รอยละ 50 ของประชาชน ฝายกักเก็บน้ําไดดี และมี อบต.ตาเนิน

ลําหวยยาง หมูที่ 11 สถานที่กักเก็บน้ําไวใช สันฝายสูง  2.00  ม. ไดรับความสะดวก มาตรฐานในการเก็บกักน้ํา อ.เนินสงา

ในการเกษตร ผนังขางสูง  3.50 ม.

คาพิกัด GPS

N =15.554332 E = 102.030132

34 ขุดลอกหนองเข็ง หมูที่ 6 เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับ พิกัด 219850, 1816621 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บไดเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ อบต.บานแทน

บานหนองบัว การอุปโภค บริโภคและ อุปโภค บริโภคและ อ.บานแทน

เพ่ือการเกษตร การเกษตรเพียงพอ อีกทั้ง
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ยงัมีแหลงรองรับน้ําปองกัน

น้ําทวมพื้นที่การเกษตร

35 ขุดลอกอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนสามหมูบาน ขุดลอกหนองคูใหญ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละความพึงพอใจของ หนองคูใหญสามารถกักเก็บ ทต.บานเตา

หนองคูใหญ บานแสนสําราญ มีน้ําใชอุปโภค บริโภค พ้ืนที่ 151 ไร ประชาชน น้ําไดปริมาณเพียงพอตอ อ.บานแทน

หมูที่ 11 ต.บานเตา อยางเพียงพอ พิกัด 16.34789, 102.3664 ความตองการใชอุปโภค

บริโภค

36 ขุดลอกหนองงูบ เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ พิกัด 219037, 1818827 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บไดเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหลงน้ํา อบต.บานแทน

หมูที่ 2 บานมอญ ต.บานแทน การอุปโภค บริโภค และ สําหรับอุปโภค บริโภค อ.บานแทน

อ.บานแทน จ.ชัยภมูิ เพ่ือการเกษตร และการเกษตรเพียงพอ

อีกทั้งยงัมีแหลงรองรับน้ํา

ปองกันน้ําทวมพื้นที่การเกษตร
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

37 ขุดลอกหนองนาแซง เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับ ขุดลอกหนองนาแซง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ําที่กักเก็บไดเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ อบต.บานแทน

บานหินลาด หมูที่ 3 และหมูที่ 18 การอุปโภค บริโภคและ ลึก 3.00 เมตร จํานวน 462 ไร อุปโภค บริโภคและ อ.บานแทน

ต.สามสวน เพ่ือการเกษตร 3 งาน 77 ตร.เมตร การเกษตรเพียงพอ อีกทั้ง

พิกัด Y0211558,X1819563 ยงัมีแหลงรองรับน้ําปองกัน

น้ําทวมพื้นที่การเกษตร

38 ขุดลอกลําหวยหมาตาย เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา ขุดลอกหวยหมาตายขนาด  -  - 2,000,000 2,000,000 ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค อบต.กวางโจน

เพ่ืออุปโภคและทําการเกษตร ปากกวาง  12  เมตร และการเกษตร บริโภคและทําการเกษตร อ.ภูเขียว

ยาว  2,000 เมตร  รอยละ  70  ของครัวเรือน

ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร ทั้งหมด

หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

 18,000  ลูกบาศกเมตร
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

39 ขุดลอกหนองฉิม เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา ขุดลอกหนองฉิมขนาด  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค ครัวเรือนมีน้ําเพ่ืออุปโภค อบต.กวางโจน

เพ่ืออุปโภคและทําการเกษตร ปากกวาง  100  เมตรยาว  800 เมตร  และการเกษตร บริโภคและทําการเกษตร อ.ภูเขียว

ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร รอยละ  70  ของครัวเรือน

หรือปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ทั้งหมด

  50,000  ลูกบาศกเมตร

40 ปรับปรุงระบบระบายน้ําพรอม 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง      6    เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ  80 ของประชาชนมี ประชาชนทั้งตําบลไดรับ อบต.บานขาม

ทางขามลาํหวยลําคันฉู  หมูที่ 6 คมนาคมภายในหมูบานและ ยาว      12   เมตร ความพึงพอใจ และการเกิด ความสะดวกรวดเร็วใน อ.จัตุรัส

เชื่อมตอระหวางหมูบาน อุบัติเหตุของประชาชนลดลง การสัญจรไปมา

บานโนนพยอม กับบานโนนครอ และขนผลผลิตทางการเกษตร

ใหไดรับการพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น รวดเร็วเพ่ิมขึ้น

2. เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก

3. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล
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แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.10 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

41 โครงการขยายผิวจราจรพรอม เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน ขยายผิวจราจรเดิม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของเสนทางคมนาคม 1.ประชาคมที่ใชเสนทาง ทต.หนองบัวใหญ

วางทอระบายน้ํา (จากสี่แยก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 6 เมตร ไดรับการพัฒนาใหได ไดรับความปลอดภัย อ.จัตุรัส

ถนนลาดยางสายจัตุรัส - ระเหว ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ ขยายเปน 8 เมตร มาตรฐาน 2.ผลผลิตทางการเกษตร

ผานสี่แยกตลาดชมชน - เทศบาล ปลอดภยั ยาว 820 เมตร ถึงผูบริโภคไดรวดเร็ว

ตําบลจัตุรัส) พรอมวางทอระบายน้ํา
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