
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒  

ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา    

ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภมู ิ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๔๕ 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๒   

*************************** 
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้พิจารณา
และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  เมื่อวัน
จันทร์   ที่    ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๒  (รายละเอียดตาม  ผ๐๒  ที่แนบท้ายประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  
ณ วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลุบคา  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๖๓๔๕   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๕     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

    
    (ลงชื่อ) 

              ( นายมงคล  เกิดมงคล ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

 
 

 
 
 
 



 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเตมิ  ครั้งที ่๒ 

 
เนื่องจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้รับแจ้งจากอำเภอแก้งคร้อ  เรื่อง  แนวทางการเสนอโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    

 

ดังนั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ ๒  ขึ้น  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ในแผนพัฒนาดังกล่าวฯ   ซึ่งสามารถเพ่ิมเติมแผนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐ โดยในกรณีการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   
 
 
 

**************************** 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
ภูดิน   หมู่ที่  5  ช่ือสาย
ทางถนนสายฝายหินแตก-
โสกหอย  รหสัสายทาง 
ชย.ถ.135-05 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
800 ตารางเมตร  
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทถ-2-
203   

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนใน
พื้นที่รวมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่
ใกล้เคียงได้
ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โคกไพรวัน หมู่ที่ 2 ช่ือ
สายทางถนนสายบา้นโคก
ไพรวัน-โสกหว้า  รหัส
สายทาง ชย.ถ.135-10   

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
800 ตารางเมตร  
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขท่ี ทถ-
2-203 

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่รวมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ้านเลิงทุ่ม   หมู่ที่  3  
ช่ือสายทางถนนสายเลิง
ทุ่ม-สระเกล็ดลิ่น รหสั
สายทาง ชย.ถ.135-11   

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 
เมตรไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 
เมตร  หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
925 ตารางเมตร   
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี 
ทถ-2-201 
(1),ทถ-2-202   

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่รวมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
เลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 ช่ือสาย
ทางถนนสายเลิงทุ่ม-ไร่
ฝายพญานาค รหสัสาย
ทาง ชย.ถ.135-12 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขท่ี ทถ-
2-203    

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพืน้ท่ีรวมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
โนนศิลา  หมู่ที่  4  ช่ือ
สายทางถนนสายโนน
ศิลา-โศกหอย รหัสสาย
ทาง ชย.ถ.135-13 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขท่ี ทถ-
2-203   

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นทีร่วมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนดินหอม หมู่ที่  8  ช่ือ
สายทางถนนสายโปร่ง
แจ้ง-นาครึม รหสัสายทาง 
ชย.ถ.135-14 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี 
ทถ-2-203   

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่รวมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสกหว้า หมู่ที่ 7 ช่ือสาย
ทางถนนสายบ้านโสก
หว้า-บ้านเลิงทุ่ม รหสัสาย
ทาง ชย.ถ.135-15 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
800 ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขท่ี ทถ-
2-203   

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่รวมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
ห้วยหวาย   หมู่ที่  10  
ช่ือสายทางถนนสายบ้าน
ห้วยหวาย-บ้านเลิงทุ่ม  
รหัสสายทาง ชย.ถ.135-
17 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพและ
การลำเลียงผลผลติทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร   ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  
800 ตารางเมตร   
รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เลขท่ี 
ทถ-2-203   

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่รวมไป
ถึงผู้ที่สัญจร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อ
การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตร 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรม
และเพิ่มผลผลิต
และรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙ โครงการขุดลอกลำห้วย
สระหนองพานสงฆ์ หมู่ที่ 
๗ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ำบริโภค-
อุปโภค 

กว้างเฉลี่ย ๗๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ขุดลึกเพิม่
เฉลี่ย ๑.๗๕ เมตร 
หรือมีปรมิาตรดิน
ขุดพร้อมตกแต่ง
คันคลองไม่น้อย
กว่า ๑๔,๙๐๕.๒๐ 
ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หลุบคา 
กำหนด 

- - ๔๙5,000 ๔๙5,000 - ลำห้วยที่ขนาด
ใหญ่ 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
น้ำอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐ โครงการขุดลอกลำห้วย
ขมิ้น 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ำบริโภค-
อุปโภค 

กว้างเฉลี่ย 
๑๒.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร ขุด
ลึกเพิ่มเฉลี่ย 
๑.๓๔ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด
พร้อมตกแต่งคัน
คลองไม่น้อยกว่า 
๑๔,๙๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หลุบคา 
กำหนด 

- - ๔๙5,000 ๔๙5,000 - ลำห้วยที่ขนาด
ใหญ่ 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
น้ำอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดลอกฝายแดง 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ำบริโภค-
อุปโภค 

กว้างเฉลี่ย ๗๕ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ขุดลึกเพิม่
เฉลี่ย ๑.๗๖ เมตร 
หรือมีปรมิาตรดิน
ขุดพร้อมตกแต่ง
คันคลองไม่น้อย
กว่า ๑๔,๙๒๘.๓๘ 
ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบ อบต.หลุบคา 
กำหนด 

- - ๔๙5,000 ๔๙5,000 - ลำห้วยที่ขนาด
ใหญ่ 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
น้ำอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 


