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แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,500,000   -  -  - ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง
สายบา้นก านัน - กศน.ต าบลหนองบวัโคก และล าเลียงพชืผลทาง หนา 0.05 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 450 ม.  - - - 1,000,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโรงน้ าแขง็เกา่ - ขา้งลาน ซ พานิช ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 270 ลบ.ม. ยาว 450 ม.

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม.  - - - 4,000,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายสระโคกต่อจากเขตเทศบาลต าบลหนองบวัโคก - ถนน ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

สุรนารายณ์ คอนกรีต 1,080 ลบ.ม. ยาว 1,200 ม.

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าพร้อมบอ่พกั ภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่ลดปญัหาน้ าท่วมขงั กวา้ง 0.30 ม. 1,600,000 - - - รางระบายน้ า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

ถนนสายบา้นนางสายหยดุ ขาวนวล - บา้นนางทว ี เฝ้าหนองดู่ ในชุมชน ยาว 1,000 ม.  พร้อมบอ่พกั ลดปญัหาน้ าท่วมขงั

ลึก 0.30 ม. ยาว 1,000 ม. ในชุมชน

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม.  - - - 1,200,000 ถนน คสล. การเดินทางสะดวก กองช่าง

สายซอยหลังโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. ลดปญัหาฝุ่น

คอนกรีต 300 ลบ.ม. ในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.   -  -  - 1,500,000 ถนน คสล. การเดินทางสะดวก กองช่าง

โดยยกระดับ เร่ิมจากบา้นนายเสง่ียม - บา้นนายบรรจง และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. ลดปญัหาฝุ่น

คอนกรีต 375 ลบ.ม. ในชุมชน

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 1,500,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

รอบคุ้มหนองง้ิว สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 375 ลบ.ม. ยาว 500 ม.

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 5,400,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากแยกถนนลาดยาง ม .2 - คุ้มหนองน้ าขุน่ สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 1,350 ลบ.ม. ยาว 1,500 ม.

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .4 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 400 ม.  -  -  - 1,200,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากท้ายหมู่บา้น - ฝายน้ าล้น สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 300 ลบ.ม. ยาว 400 ม.

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 550 ม. -  -  - 1,600,000 ถนน คสล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากสามแยกคุ้มหนองไทร - บา้นนายนันทะ ปผุาลา และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 550 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 412.50 ลบ.ม.



แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่การสัญจรระหวา่ง กวา้ง 8 ม. ยาว 2,000 ม.  -  -  - 5,000,000 ถนนลาดยาง ถนนได้มาตรฐาน กองช่าง

จากถนนสาย 201 ศาลาใหม่ ม.4 - ม.11 หมู่บา้นมีความสะดวก ยาว 2,000 ม. การสัญจรสะดวก

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม .5 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 1,600 ม. - 3,000,000 - - ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นทามจาน ถงึ ถนนชัยภมูิ - สีค้ิว สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 1,600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม .5 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 8 ม. ยาว 7,000 ม.  - 17,000,000 ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากหมู่บา้นทามจาน - บา้นหนองโสน ม.3 สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 7,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

14 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 - - - ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพง - สระส่ีเหล่ียม พชืผลทางการเกษตร หนา 0.05 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางรอบหมู่บา้น ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. - - - 2,400,000 ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

พชืผลทางการเกษตร หนา 0.05 ม. ปริมาณ ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 600 ลบ.ม.

16 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 8 ม.ยาว 7,000 ม. 2,000,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองซึก - เต็งเต้ีย ถงึสายแยกไร่รองชาย - โคกสุวรรณ และล าเลียงพชืผลทาง วางท่อรอดน้ าขนาด ยาว 7,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เต็งเต้ีย การเกษตร Ø.80 ม.จ านวน 6 จดุ



แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

17 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  - 13,000,000  -  - ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองซึก - โคกสามัคคี พชืผลทางการเกษตร หนา 0.05 ม. ยาว 6,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติคคอนกรีตภายในหมู่บา้น ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม.  - 2,500,000  -  - มีถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.8 จากหน้าโรงเรียน - บา้นนางประจวบ สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 700 ม. ความสะดวกในการ

สัญจร

19 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม .10 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 260 ม.  - 2,000,000  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากหน้าบา้นนายสนั่น  โฉสูงเนิน - บา้นหว้ยดอนยาว ม .11 สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 700 ม. ความสะดวก

(ต่อจากโครงการเดิม) ในการสัญจร

20 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเชื่อมระหวา่งถนนสีค้ิว - ชัยภมูิ ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 2,100 ม.  -  - 4,000,000  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

กบัถนนสายหนองลุมพกุ - โกรกผักหวาน ถงึหลัก กม .2 สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 2,100 ม. ความสะดวกในการ

สัญจร

21 โครงการปรับรุงผิวจราจรแอสฟสัท์ติคคอนกรีต ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - - 1,500,000 ปรับปรุงผิวจราจร การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นหว้ยดอนยาว ถงึ โรงเรียนบา้นหนองโสน - และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.05 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

โกรกผักหวาน



แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

22 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม .11 ประชาชนมีถนนที่ดี สะดวก กวา้ง 8 ม. ยาว 2,300 ม.  -  -  - 6,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายขา้งโรงงานเยบ็ผ้า - บา้นหว้ยดอนยาว ในการสัญจร และล าเลียง หนา 0.05 ม. ยาว 2,300 ม. ความสะดวกในการ

พชืผลทางการเกษตร สัญจร

23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 8 ม. ยาว 700 ม. - - - 3,000,000 ถนนคอนกรีต การเดินทางสะดวก กองช่าง

จากสามแยกคอกววันายสนอง โฉสูงเนิน - โรงเรียน และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ลดปญัหาฝุ่น

บา้นหนองโสน คอนกรีต 840 ลบ.ม. ยาว 700 ม. ในชุมชน

รวม 23  โครงการ - - 7,100,000 20,500,000 5,500,000 50,800,000 - - -



แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้้าหนองบวัโคก ม .1 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า ขดุลอกพืน้ที่ 20 ไร่ 10,000,000  -  -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

2 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ ม .3 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 18 ม. ยาว 1,000 ม.  - 2,000,000     -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ลึก 3.10 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

3 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

จาก ม.3 - ม.10 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

4 โครงการขดุลอกหว้ยล้าผา ม .3 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 2,000 ม. 1,900,000  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

5 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ ม .4 - ม.5 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 18 ม. ยาว 5,000 ม.  - 5,000,000  -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ลึก 3.10 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

6 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้้าเพือ่ท้าประปาหมู่บา้น  เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม .ยาว 4,000 ม. 5,000,000  -  -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายจตุัพล ชาติชนะ พร้อมกอ่สร้างฝายน้้าล้น  ม .5 ในการเกษตร ลึก 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

และอปุโภค

7 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม .5 เพือ่ปอ้งกนัน้้า กอ่สร้างท่อเหล่ียม 1,000,000  -  -  - มีแหล่งเกบ็กกั สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานายหนุย กดัเซาะถนน จา้นวน 4 ช่อง   น้้าใช้การเกษตร ในล้าลียงผลผลิต ส้านักงานปลัด

เพือ่การเกษตร ขนาด 2.00 X 2.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

8 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าลาด ม .5 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 40 ม.  -  - 1,400,000  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายสมควร ชุ่มพะไล ใช้ในการเกษตร  สันฝายลึก 4 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

9 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ พร้อมลงลูกรังและฝังท่อ เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 7,000 ม.  -  -  - 4,000,000 มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ถนนเลียบหว้ยล้าอนิทร์ ม .5 ใช้ในการเกษตร  ลึก 2.5 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

10 โครงการขดุลอกคลองหนองหลุมปนู ม .5 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม.  -  -  - 900,000 มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ถงึสุดแดนต้าบลกดุน้้าใส ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

11 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ ม .7 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 7,000 ม.  -  -  - 8,000,000 มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

จากยอดโสกรวก - นานายพ ูค้าโพธิแ์สง ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

12 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์  ม .7 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 1,000 ม.  - 1,000,000  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณหลังวดั - ฝายน้้าล้นบริเวณนานายณรงค์ สุขขนุทด ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

13 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ ม .8 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม.ยาว 2,000 ม.  -  -  - 1,200,000 สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ในการเกษตร ลึก 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

14 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 2,500 ม.  -  - 2,000,000  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

จากหว้ยใต้อา่งเกบ็น้้าหนองตะครอง ม .9 - สระอสีานเขยีว ม.2 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด



แบบ ผ.05

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

15 โครงการขดุลอกหว้ยโกรกลึก ม .11 - ม.4 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 18 ม. ยาว 4,000 ม.  - 4,000,000     -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

16 โครงการขดุลอกหว้ยล้าอนิทร์ เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม. ยาว 2,500 ม.  - 2,000,000  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ม.11 - ม.4 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

รวม 16  โครงการ - - 19,900,000 14,000,000 3,400,000 14,100,000 - - -



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 

 

 



แบบ ผ.05

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงาน การศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหนองลุมพกุ เพือ่ใหเ้ด็กเล็กมีศูนยพ์ฒันา กอ่สร้างอาคาร 1,524,000  -  -  - มีศูนยฯ์ เด็ก เด็กเล็กมีศูนยส์ าหรับ กองการศึกษาฯ

การเรียนรู้เพอีงพอ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แหง่ใหม่ เรียนรู้และเสริมสร้าง

ตามแบบ สถ.ศพด.1 ที่ได้มาตรฐาน พฒันาการอยา่งเพยีงพอ

เพือ่รองรับ

จ านวนเด็กเล็ก

ที่เพิม่ขึน้

รวม 1 โครงการ - - 1,524,000 0 0 0 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.05

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสังคมสงเคราะหช์่วยเหลือผู้ประสบภยั เพือ่ใหก้ารสงเคราะห์ มอบถงุยงัชีพ วสัดุซ่อมแซม/ 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ยากจน ด้อยโอกาส กองสวสัดิการสังคม

ยากจน ด้อยโอกาส ในเขต อบต . ผู้ยากจน ผ้าหม่กนัหนาว ใหก้บั ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั และผู้ด้อยโอกาส 

11 หมู่บา้น

2 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์ช่วยเหลือผู้พกิาร เพือ่ใหผู้้พกิารสามารถ สนับสนุนอปุกรณ์ช่วยเหลือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้พกิารได้รับอปุกรณ์ ผู้พกิารมีเคร่ืองมือ กองสวสัดิการสังคม

ในเขต อบต. ช่วยเหลือตนเองได้ ใหก้บัผู้พกิาร ร้อยละ 60 อปุกรณ์ช่วยเหลือตนเอง

3 โครงการสังคมสงเคราะหผู้์ยากไร้ ยากจน เพือ่ใหก้ารสงเคราะห์ จดัซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค 100,000 100,000 100,000 100,000 ช่วยเหลือเคร่ืองอปุโภค ผู้ยากไร้ ยากจน กองสวสัดิการสังคม

ด้อยโอกาส  ในเขต อบต . ผู้ยากไร้ ยากจน ที่จ าเปน็แก ่ผู้ยากไร้ ยากจน  บริโภคใหก้บัผู้ยากไร้ ฯ ด้อยโอกาส 

ด้อยโอกาส ด้อยโอกาส จ านวน  11 หมู่บา้น ทั้ง 11 หมู่บา้น ได้รับการช่วยเหลือ

รวม 3 โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 



แบบ ผ.05

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมและยัง่ยืน

4. ยทุธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วม

   4.1 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพือ่เปน็ทางเลือกใหเ้กดิ สนับสนุนกจิกรรมการผลิต 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดรายจา่ย ลดรายจา่ยในครัวเรือน ส านักงานปลัด

การใช้พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ภายในครัวเรือน

ได้ร้อยละ 20

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตัรุัส  จงัหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ


