
แบบ ผ.03
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 



แบบ ผ.03

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 6 ม. ยาว 13,000 ม. - 24,000,000  - - ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง
จากหน้าวดับ้านทามจาน - บ้านสระส่ีเหล่ียม ต.บ้านกอก สะดวกในการสัญจร ยาว 13,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6 ประชาชนมีถนนทีดี่ กวา้ง 8 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 17,000,000  - ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง
สายบ้านหนองพง - สระส่ีเหล่ียม ต.บ้านกอก สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 7,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2 เพือ่สะดวกต่อการล าเลียง กวา้ง 6 เมตร  -  -  - 10,000,000 ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง
สายคูเมือง - ไร่นายอาจ เหิงขุนทด พืชผลทางการเกษตร ยาว 5,000 ม. ยาว 5,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

หนา 0.05 ม. 

รวม 3 โครงการ - - 0 24,000,000 17,000,000 10,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ



แบบ ผ.03

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 2,300,000 - - - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

บริเวณฝายน้้าล้น ม.4 อยา่งเพียงพอ พร้อมอุปกรณ์และวางท่อ พร้องวางท่อ เพียงพอ

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน 2,000,000 - - - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

ขนาดกลาง ม.11 บริเวณทีส่าธารณะ อยา่งเพียงพอ ขนาดกลาง ตามแบบ พร้อมวางท่อ เพียงพอ

หนองตาลเซ่ียน กรมทรัพยากรน้้า

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1,896,000 - - - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

ขนาดกลาง ม.6 อยา่งเพียงพอ ขนาดกลาง ตามแบบ พร้อมวางท่อ เพียงพอ

กรมทรัพยากรน้้า

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดิน ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปา  - 2,300,000  -  - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง

ขนาดกลาง ม.5 อยา่งเพียงพอ แบบผิวดิน ตามแบบ พร้อมวางท่อ ทีม่ีคุณภาพใช้

กรมทรัพยากรน้้า

5 โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อ เพือ่ให้ประชาชนมีน้้า ก่อสร้างระบบประปาพร้อม - - 1,500,000 - ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง

คุ้มหนองโสน ม.3 ประปาทีม่ีคุณภาพ วางท่อรอบหมูบ่้าน ม.3 ประปาทีม่ีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.03

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

6 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล - - - 1,896,000 ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

ขนาดกลาง ม.4 อยา่งเพียงพอ ขนาดกลาง ตามแบบ พร้อมวางท่อ เพียงพอ

กรมทรัพยากรน้้า

7 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน ประชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน - - - 2,000,000 ก่อสร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

ขนาดกลาง ม.6 อยา่งเพียงพอ ขนาดกลาง ตามแบบ พร้อมวางท่อ เพียงพอ

กรมทรัพยากรน้้า

รวม 7 โครงการ - - 6,196,000 2,300,000 1,500,000 3,896,000 - - -



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 



แบบ ผ.03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 7 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยนื

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

   4.1 แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

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

1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพือ่เป็นทางเลือกให้เกิด สนับสนุนกิจกรรมการผลิต 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดรายจ่ายภายใน ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส านักงานปลัด

การใช้พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน ครัวเรือน

ประเภทต่างๆ ได้ร้อยละ 20

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยทุธศาสตร์บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอยา่งยั่งยนื


