แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
สานักปลัด
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
โทร.๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓
โทรสาร.๐-๔๔๘๙-๗๑๓๒

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล

๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจาปีงบประมาณ 2563

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประจาปีงบประมาณ 2563

3

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจาปีงบประมาณ 2563

10

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประจาปีงบประมาณ 2563

12

ผนวก

หลักการและเหตุผล
ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
และได้เสนอความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบนโยบายฯ เพิ่มขึ้นซึ่งจะนามาสู่การใช้จ่ายเงินภายใต้แผนการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ นั้น
การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนด มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และแนวโน้มการหดตัวของ
เศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจไทยทั้งในภาคการผลิต ภาคการบริหารและภาค
การส่งออกไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ทาให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทยในช่วยที่ยังมีสถานการณ์การณ์การ
ระบาดทั่วโลกเหลือเพียงการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจ
ขณะที่วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน และการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ทาให้ในระยะสั่นจาเป็นต้องลดผลกระทบของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถดาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ เพื่อรักษาการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ
ดังนั้น เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อนาไปสู่แนวทาง
การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจาปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
....................................................................
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่
โครงการ
๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รอบบึงหนองบัวระเหว
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ ซอยไดโนเสาร์
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ สายทางแยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 2 รหัสสายทาง ชย.ถ.27-012
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ซอย 4 ชย.ถ. 27-053
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติก บ้านพนังเสื่อ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัวระเหว
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 ซอย 13
รหัสสายทาง ชย.ถ. ๒๗ – ๐๔๘
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ ถนนเทศบาล 9 ชย.ถ. 27-051
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ซอย 17 ชย.ถ. 27-034

งบประมาณ
22,289,000
799,000
7,465,000
2,799,000
4,216,000
1,888,000
630,000
40,086,000
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รายละเอียด
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจาปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
************************
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี
ปี
ปี
ปี
โครงการ)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้าง
-เพื่ออนุรักษ์
รอบบึง
22,289,000 22,289,000
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ และพัฒนาให้เป็น หนองบัวระเหว
ติกแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
ยาว ๗,๒๕๗.๐๐
ธรรมชาติ ชุมชน
ธรรมชาติชุมชน
เมตร ผิวจราจร
บ้านหนองบัวระเหว
บ้านหนองบัว
หนา ๐.๐๕ เมตร
อาเภอหนองบัวระเหว ระเหว
หรือมีพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ รอบบึง
ไม่น้อยกว่า
หนองบัวระเหว
๔๓,๕๔๒.๐๐
ตารางเมตร
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ปี
๒๕๖๕
(บาท)
22,289,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑.ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จ
ของโครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ของชุมชนบ้านหนอง
บัวระเหว

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

มีการอนุรักษ์
และพัฒนาบึง
หนองบัวระเหว
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
ในอนาคต

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่

2

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 5 ตาบลหนอง
บัวระเหว อาเภอ
หนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
ซอยไดโนเสาร์

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งจ้างแรงงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 230.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,150.00 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐาน
ทางหลวงชนบท
แบบเลขที่ ทถ-2201(1),ทถ-2-202

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๒
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๓
(บาท)
799,000
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ปี
๒๕๖๔
(บาท)
799,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี
๒๕๖๕
(บาท)
799,000 ๑.ตัวชี้วัด
การก่อ
สร้างแล้วเสร็จตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบหลัก

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์เกิด
ความคุ้มค่าทั้งใน
ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว
และ
ภาคอุตสาหกรรม
การค้า / การ
ลงทุน

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่

3

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 ตาบลหนอง
บัวระเหว อาเภอ
หนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ สายทาง
แยกทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข 2 รหัสสาย
ทาง ชย.ถ.27-012

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งจ้างแรงงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,995.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
11,970.00 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-2201(1),ทถ-2-202
แผ่นที่ 11,13

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๒
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๓
(บาท)
7,465,000

-5-

ปี
๒๕๖๔
(บาท)
7,465,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี
๒๕๖๕
(บาท)
7,465,000 ๑.ตัวชี้วัด
การก่อ
สร้างแล้วเสร็จตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบหลัก

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์เกิด
ความคุ้มค่าทั้งใน
ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว
และ
ภาคอุตสาหกรรม
การค้า / การ
ลงทุน

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่

4

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่
ที่ 9 ตาบลหนองบัวระ
เหว อาเภอหนองบัว
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ
สายทางแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข
2354 ซอย 4 ชย.ถ.
27-053

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งจ้างแรงงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 9
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 950.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
4,750.00 ตร.ม. ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ทถ-7-201 แผ่นที่ 94

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๒
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๓
(บาท)
2,799,000

-6-

ปี
๒๕๖๔
(บาท)
2,799,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี
๒๕๖๕
(บาท)
2,799,000 ๑.ตัวชี้วัด
การก่อ
สร้างแล้วเสร็จตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบหลัก

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์เกิด
ความคุ้มค่าทั้งใน
ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว
และ
ภาคอุตสาหกรรม
การค้า / การ
ลงทุน

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่

5

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเสริม
ผิวแอสฟัลต์ติก
บ้านพนังเสื่อ หมู่ที่ 5
ตาบลหนองบัวระเหว
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข
225 ซอย 13
รหัสสายทาง
ชย.ถ. ๒๗ – ๐๔๘

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งจ้างแรงงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,200.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
7,200.00 ตร.ม. ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ท๘-3-201 แผ่นที่ 94

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๒
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๓
(บาท)
4,216,000

-7-

ปี
๒๕๖๔
(บาท)
4,216,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี
๒๕๖๕
(บาท)
4,216,000 ๑.ตัวชี้วัด
การก่อ
สร้างแล้วเสร็จตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบหลัก

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์เกิด
ความคุ้มค่าทั้งใน
ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว
และ
ภาคอุตสาหกรรม
การค้า / การ
ลงทุน

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า

ที่

6

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 ตาบลหนอง
บัวระเหว อาเภอ
หนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ ถนน
เทศบาล 9 ชย.ถ.
27-051

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งจ้างแรงงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 9
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 600.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3,000.00 ตร.ม. ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ทถ-2-201(1),ทถ-2202 แผ่นที่ 11,13

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๒
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๓
(บาท)
1,888,000

-8-

ปี
๒๕๖๔
(บาท)
1,888,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี
๒๕๖๕
(บาท)
1,888,000 ๑.ตัวชี้วัด
การก่อ
สร้างแล้วเสร็จตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบหลัก

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์เกิด
ความคุ้มค่าทั้งใน
ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว
และ
ภาคอุตสาหกรรม
การค้า / การ
ลงทุน

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ที่

7

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 ตาบลหนอง
บัวระเหว อาเภอ
หนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ สายทาง
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 225 ซอย
17 ชย.ถ. 27-034

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ชุมชน รวมทั้งเป็น
แหล่งจ้างแรงงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,000.00 ตร.ม. ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ทถ-2-201,ทถ-2-202
แผ่นที่ 11,13

งบประมาณ
ปี
๒๕๖๑
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๒
(บาท)
-

ปี
๒๕๖๓
(บาท)
630,000

-9-

ปี
๒๕๖๔
(บาท)
630,000

ปี
๒๕๖๕
(บาท)
630,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบหลัก

๑.ตัวชี้วัด
การก่อ
สร้างแล้วเสร็จตาม
แบบมาตรฐานงาน
ทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์เกิด
ความคุ้มค่าทั้งใน
ด้านการเกษตร
ด้านการท่องเที่ยว
และ
ภาคอุตสาหกรรม
การค้า / การ
ลงทุน

กองช่าง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการพัฒนา
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจาปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ลาดับ รายการเดิมหรือ
รายการเพิ่มเติม
เหตุผลหรือความจาเป็น
ที่ รายละเอียดเดิม
ที่ต้องการเพิ่มเติม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกแหล่ง เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม
๑
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รอบบึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและ
หนองบัวระเหว
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม
2
ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
จังหวัดชัยภูมิ ซอยไดโนเสาร์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม
3
ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
จังหวัดชัยภูมิ สายทางแยกทางหลวงท้องถิ่น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและ
หมายเลข 2 รหัสสายทาง ชย.ถ.27-012
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม
4
คอนกรีต หมู่ที่ 9 ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอ
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สายทางแยกทาง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและ
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ซอย 4 ชย.ถ.
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ
27-053
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
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ลาดับ รายการเดิมหรือ
รายการเพิ่มเติม
เหตุผลหรือความจาเป็น
ที่ รายละเอียดเดิม
ที่ต้องการเพิ่มเติม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม
5
ติก บ้านพนังเสื่อ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัวระเหว
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สายแยกทาง กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและ
หลวงหมายเลข 225 ซอย 13
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ
รหัสสายทาง ชย.ถ. ๒๗ – ๐๔๘
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม
6
ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
จังหวัดชัยภูมิ ถนนเทศบาล 9 ชย.ถ. 27-051 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม
7
ตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว
โครงการ เพื่อการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
จังหวัดชัยภูมิ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและ
หมายเลข 225 ซอย 17 ชย.ถ. 27-034
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
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(แบบ ผ ๐๗)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจาปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตาบลหนองบัวระเหว อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงการสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน การวางผังเมืองและ
การควบคุมอาคาร
๑.๒ แผนงาน การก่อสร้างปรับปรุง
บารุงรักษาถนน
ทางเท้า ท่อระบายน้า
๑.๓ แผนงาน การพัฒนาปรับปรุงและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
๑.๔ แผนงาน การพัฒนา
การขยายเขตประปา
๑.๕ แผนงาน การพัฒนา
ระบบการจราจร
1.6 แผนงาน การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร
รวม

ปี ๒๕๖๑
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี ๒๕๖๒
จานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี ๒๕๖๔
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี ๒๕๖5
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

40,086,000

7

40,086,000

7

40,086,000

21

120,258,000
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

40,086,000

7

40,086,000

7

40,086,000

21

120,258,000
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ผนวก

