
 
 

 

 

   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แก้ไขครั้งที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนใน ลักษณะสายทางเดิม   -  - 17,901,000  - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ พ้ืนท่ีต าบลหนองบัวใหญ่, ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีต าบลหนองบัวใหญ่, เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส ยาว 4,100.00 เมตร ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนใน ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ท่ี การเกษตรของประชาชน
 ต าบลหนองบัวใหญ่ - การสัญจรไป–มาได้สะดวก ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 4,100.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองบัวใหญ่,ต าบล พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 24,600.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

บ้านกอก อ าเภอจัตุรัส พิกัด ไป-มา
จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนในการ N=15.569373 E=101.863696

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=15.534972 E=101.869797

ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5-9/26

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนใน ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 17,901,000  - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ พ้ืนท่ีต าบลหนองบัวใหญ่, ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีต าบลหนองบัวใหญ่, เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส ยาว 4,100.00 เมตร ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนใน ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ท่ี การเกษตรของประชาชน
 ต าบลหนองบัวใหญ่ - การสัญจรไป–มาได้สะดวก ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 4,100.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองบัวใหญ่,ต าบล พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 24,600.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

บ้านกอก อ าเภอจัตุรัส พิกัด ไป-มา
จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนในการ N=15.569373 E=101.863696

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร N=15.534972 E=101.869797

ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/26

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  - 20,626,000   - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส, ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีต าบลส้มป่อย อ าเภอ เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ ยาว 4,800.00 เมตร จัตุรัส,ต าบลโสกปลาดุก 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 4 หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวระเหว การเกษตรของประชาชน
ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป–มา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 
บ้านโสกปลาดุก หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลโสกปลาดุก และปลอดภัย ยาว 4,800.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่ง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
อ าเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 28,800.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร  ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส, พิกัด และการสัญจรไป-มา

ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ N=15.697259 E=101.811230

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ N=15.692486 E=101.769523

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ทางการเกษตรออกสู่ท้อง และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/29



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 20,626,000   - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส, ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีต าบลส้มป่อย อ าเภอ เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ ยาว 4,800.00 เมตร จัตุรัส,ต าบลโสกปลาดุก 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 4 หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวระเหว การเกษตรของประชาชน
ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป–มา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 
บ้านโสกปลาดุก หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลโสกปลาดุก และปลอดภัย ยาว 4,800.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่ง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
อ าเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 28,800.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร  ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส, พิกัด และการสัญจรไป-มา

ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ N=15.697259 E=101.811230

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ N=15.692486 E=101.769523

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ทางการเกษตรออกสู่ท้อง และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/29



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  - 5,899,000  - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 - 8.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการสัญจร ยาว 1,350.00เมตร อ าเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนส่งทาง
อบจ. 3037 ไป–มาได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
บ้านลาดวังม่วง - บ้านกุด และปลอดภัย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 
ชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด ยาว 1,350.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการขนส่ง พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 8,100.00 ตารางเมตร  และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พิกัด
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว N=16.049637 E=101.800741

ปลอดภัย N=16.039286 E=101.801484

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/30



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 5,899,000  - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 - 8.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการสัญจร ยาว 1,350.00เมตร อ าเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนส่งทาง
อบจ. 3037 ไป–มาได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
บ้านลาดวังม่วง - บ้านกุด และปลอดภัย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 
ชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด ยาว 1,350.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการขนส่ง พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 8,100.00 ตารางเมตร  และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พิกัด
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว N=16.049637 E=101.800741

ปลอดภัย N=16.039286 E=101.801484

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/30



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  - 3,648,000  - 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลโคกสูง,ต าบลห้วยต้อน ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ยาว 825.00 เมตร 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านยางบ่า หมู่ท่ี 3 ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการสัญจร ด าเนินการ การเกษตรของประชาชน
ต าบลโคกสูง - บ้านโป่ง ไป–มาได้สะดวก รวดเร็ว ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว 
คลองเหนือ หมู่ท่ี 3 และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลห้วยต้อน อ าเภอ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 825.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโคกสูง,ต าบลห้วยต้อน พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด พิกัด
ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการขนส่ง N=15.858397 E=101.957172

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ N=15.865004 E=101.959421

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

ร้อยละ 80 ของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี0รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร
 รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 และการสัญจรไป-มา

5-9/34



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 3,648,000  - 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลโคกสูง,ต าบลห้วยต้อน ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ยาว 825.00 เมตร 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านยางบ่า หมู่ท่ี 3 ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการสัญจร ด าเนินการ การเกษตรของประชาชน
ต าบลโคกสูง - บ้านโป่ง ไป–มาได้สะดวก รวดเร็ว ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว 
คลองเหนือ หมู่ท่ี 3 และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลห้วยต้อน อ าเภอ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 825.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโคกสูง,ต าบลห้วยต้อน พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด พิกัด
ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการขนส่ง N=15.858397 E=101.957172

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ N=15.865004 E=101.959421

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

ร้อยละ 80 ของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี0รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร 
รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ี
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
และการสัญจรไป-มา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  - 13,363,000  - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลหนองโดน,ต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหนองโดน, เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง กุดน้ าใส อ.จัตุรัส ยาว 3,000.00 เมตร ต าบลกุดน้ าใส อ.จัตุรัส 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านยางเครือ หมู่ท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนใน ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ท่ี การเกษตรของประชาชน
ต าบลหนองโดน - การสัญจรไป–มาได้สะดวก ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 
บ้านร่วมมิตร หมู่ท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลกุดน้ าใส อ.จัตุรัส 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 3,000.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองโดน,ต าบล พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร เกษตร  และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จังหวัด พิกัด
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง N=15.545830 E=101.793666

ผลผลิตทางการเกษตรออก N=15.562344 E=101.773024

สู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/44



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 13,363,000  - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลหนองโดน,ต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหนองโดน, เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง กุดน้ าใส อ.จัตุรัส ยาว 3,000.00 เมตร ต าบลกุดน้ าใส อ.จัตุรัส 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านยางเครือ หมู่ท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิได้ใช้ถนนใน ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิรวมไปถึงผู้ท่ี การเกษตรของประชาชน
ต าบลหนองโดน - การสัญจรไป–มาได้สะดวก ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สัญจร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 
บ้านร่วมมิตร หมู่ท่ี 8 รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ต าบลกุดน้ าใส อ.จัตุรัส 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 3,000.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  การขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองโดน,ต าบล พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร เกษตร  และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

กุดน้ าใส อ.จัตุรัส จังหวัด พิกัด
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง N=15.545830 E=101.793666

ผลผลิตทางการเกษตรออก N=15.562344 E=101.773024

สู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/44



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  - 5,894,000  - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอภูเขียว ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านเพชร เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง  - ต าบลสามสวน อ าเภอ ยาว 1,360.00 เมตร อ าเภอภูเขียว - ต าบลสามสวน 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านโปร่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
ต าบลบ้านเพชร ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป–มา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอภูเขียว - ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 8 และปลอดภัย ยาว 1,360.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ต าบลสามสวน 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 8,160.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
อ าเภอบ้านแท่น ต าบลบ้านเพชรอ าเภอภูเขียว พิกัด ไป-มา
จังหวัดชัยภูมิ  - ต าบลสามสวน อ าเภอ N=16.372209 E=102.25809

บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ N=16.380784 E=102.25694

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ทางการเกษตรออกสู่ท้อง และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/46



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 7/2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม   -  -  - 5,894,000  - ร้อยละ 80 ของประชาชนใน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอภูเขียว ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร เขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านเพชร เพ่ิมข้ึน
คอนกรีตสายทาง  - ต าบลสามสวน อ าเภอ ยาว 1,360.00 เมตร อ าเภอภูเขียว - ต าบลสามสวน 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านโปร่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
ต าบลบ้านเพชร ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป–มา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร รวมไปถึง มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอภูเขียว - ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร  ขนาด กว้าง  6.00  เมตร ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 8 และปลอดภัย ยาว 1,360.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิตทาง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ต าบลสามสวน 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 8,160.00 ตารางเมตร การเกษตร  และการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
อ าเภอบ้านแท่น ต าบลบ้านเพชรอ าเภอภูเขียว พิกัด ไป-มา
จังหวัดชัยภูมิ  - ต าบลสามสวน อ าเภอ N=16.372209 E=102.25809

บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ N=16.380784 E=102.25694

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ทางการเกษตรออกสู่ท้อง และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

5-9/46



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 6,169,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

Asphaltic Concrete หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0064 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ยาว 2,500.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง การเกษตรของประชาชน
บ้านโนนเหมา-บ้านหนองหอยปัง ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 23,350.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอหนองบัวแดง และปลอดภัย ด าเนินการ กม.20+850 - กม.23+350 สัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พิกัด

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0441044444444 E=101.5123888888888

N=16.0242811111111 E=101.5209000000000 

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/11
แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ ลักษณะสายทางเดิม -  -  - 6,169,000  - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

Asphaltic Concrete หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0064 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ยาว 2,500.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง การเกษตรของประชาชน
บ้านโนนเหมา-บ้านหนองหอยปัง ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ระยะทางตลอดสายทาง 23,350.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ี มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอหนองบัวแดง และปลอดภัย ด าเนินการ กม.20+850 - กม.23+350 สัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พิกัด

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย N=16.0441044444444 E=101.5123888888888

N=16.0242811111111 E=101.5209000000000 

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/11
แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 5,374,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทางบ้านใหม่ไทรงาม หมู่ท่ี 12 ต าบลนาเสียว และต าบลโพนทอง ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
ต าบลนาเสียว - บ้านซับม่วง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ต าบลนาเสียว และต าบลโพนทอง การเกษตรของประชาชน
หมู่ท่ี 8  ต าบลโพนทอง ได้ใช้ถนนในการสัญจร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,750.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ต าบลนาเสียว ต าบลโพนทอง พิกัด และการสัญจรไป-มา
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น N=15.9053599999999 E=102.1234822222222

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง จุดส้ินสุด  N=15.8921022222222 E=102.1281799999999 

 ่ ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5-9/3

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  - 5,374,000  - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทางบ้านใหม่ไทรงาม หมู่ท่ี 12 ต าบลนาเสียว และต าบลโพนทอง ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
ต าบลนาเสียว - บ้านซับม่วง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ต าบลนาเสียว และต าบลโพนทอง การเกษตรของประชาชน
หมู่ท่ี 8  ต าบลโพนทอง ได้ใช้ถนนในการสัญจร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,750.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ต าบลนาเสียว ต าบลโพนทอง พิกัด และการสัญจรไป-มา
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น N=15.9053599999999 E=102.1234822222222

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง จุดส้ินสุด  N=15.8921022222222 E=102.1281799999999 

 ่ ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5-9/3

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 4,913,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทางบ้านสร้างแว้ หมู่ท่ี 5 ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
ต าบลโพนทอง-บ้านห้วยบงเหนือ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง การเกษตรของประชาชน
หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยบง ได้ใช้ถนนในการสัญจร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง พิกัด และการสัญจรไป-มา
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น  N=15.8591577777777 E=102.1291066666666

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง จุดส้ินสุด  N=15.8469177777777 E=102.1328577777777

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/5



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  - 4,913,000 - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทางบ้านสร้างแว้ หมู่ท่ี 5 ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
ต าบลโพนทอง-บ้านห้วยบงเหนือ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง การเกษตรของประชาชน
หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยบง ได้ใช้ถนนในการสัญจร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง พิกัด และการสัญจรไป-มา
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น  N=15.8591577777777 E=102.1291066666666

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง จุดส้ินสุด  N=15.8469177777777 E=102.1328577777777

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/5



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 6,143,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0073 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านซับม่วง - วัดภูแฝด ได้ใช้ถนนในการสัญจร ระยะทางตลอดสายทาง 4,393.00 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอ ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พิกัด

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย จุดเร่ิมต้น  N=15.8847122222222 E=102.1501400000000

จุดส้ินสุด  N=15.8989133333333 102.158500000000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้

5-9/6



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไขคร้ังท่ี 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  - 6,143,000  - ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0073 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทาง
บ้านซับม่วง - วัดภูแฝด ได้ใช้ถนนในการสัญจร ระยะทางตลอดสายทาง 4,393.00 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การเกษตรของประชาชน
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจร มีความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพ่ือการ และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอ ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ พิกัด

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย จุดเร่ิมต้น  N=15.8847122222222 E=102.1501400000000

จุดส้ินสุด  N=15.8989133333333 102.158500000000000

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 6,575,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0090 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
แยกทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ  ได้ใช้ถนน  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.878 กิโลเมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
หมายเลข 205 - บ้านกุ่ม ในการสัญจร ไป-มา  ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้สะดวก รวดเร็ว  ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชน มีความ
จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
จังหวัดชัยภูมิ  ได้ใช้ถนน  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
ทางการเกษตรออกสู่ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)
ท้องตลาดได้รวดเร็ว พิกัด
และปลอดภัย จุดเร่ิมต้น N 15.4598000000000 E 101.7212266666666 

จุดส้ินสุด N 15.4371233333333 E 101.7243099999999 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 6,575,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0090 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
แยกทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ  ได้ใช้ถนน  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.878 กิโลเมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
หมายเลข 205 - บ้านกุ่ม ในการสัญจร ไป-มา  ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้สะดวก รวดเร็ว  ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชน มีความ
จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
จังหวัดชัยภูมิ  ได้ใช้ถนน  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
ทางการเกษตรออกสู่ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)
ท้องตลาดได้รวดเร็ว พิกัด
และปลอดภัย จุดเร่ิมต้น N 15.4598000000000 E 101.7212266666666 

จุดส้ินสุด N 15.4371233333333 E 101.7243099999999
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แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 9,663,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0103 อ าเภอภูเขียว จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอภูเขียว เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองคัน - ชัยภูมิได้ ใช้ถนนในการ  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.788 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโคกกุง สัญจรไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
อ าเภอภูเขียว  รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอภูเขียว จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ  ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด
จุดเร่ิมต้น N 16.2236799999999 E 102.1953999999999 

จุดส้ินสุด N 16.1350400000000 E 102.1690866666666 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 9,663,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0103 อ าเภอภูเขียว จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอภูเขียว เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองคัน - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.788 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโคกกุง สัญจรไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
อ าเภอภูเขียว  รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอภูเขียว จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ  ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด
จุดเร่ิมต้น N 16.2236799999999 E 102.1953999999999 

จุดส้ินสุด N 16.1350400000000 E 102.1690866666666
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 11,349,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0062 อ าเภอหนองบัวแดง  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี   เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองไฮใต้- จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนน  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.00 กิโลเมตร อ าเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านกุดชุมแสง ในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

อ าเภอหนองบัวแดง ได้สะดวก รวดเร็ว  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว
2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
อ าเภอหนองบัวแดง  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนน  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 28,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
ทางการเกษตรออกสู่  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ท้องตลาดได้รวดเร็ว  พิกัด
และปลอดภัย  จุดเร่ิมต้น N=16.0515777777777 E=101.8213877777777

 จุดส้ินสุด N=16.0231822222222 E=101.7953222222222
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 11,349,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0062 อ าเภอหนองบัวแดง  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี   เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองไฮใต้- จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนน  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.00 กิโลเมตร อ าเภอหนองบัวแดง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านกุดชุมแสง ในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

อ าเภอหนองบัวแดง ได้สะดวก รวดเร็ว  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ

จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว
2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
อ าเภอหนองบัวแดง  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนน  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 28,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
ทางการเกษตรออกสู่  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ท้องตลาดได้รวดเร็ว  พิกัด
และปลอดภัย  จุดเร่ิมต้น N=16.0515777777777 E=101.8213877777777

 จุดส้ินสุด N=16.0231822222222 E=101.7953222222222

5-9/9



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 8,298,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0029 อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี   เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองชาติ - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.425 กิโลเมตร อ าเภอคอนสวรรค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโนนเขวา สัญจร ไป-มา  ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอคอนสวรรค์  รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ  ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด
 จุดเร่ิมต้น N=15.9127244444444 E=102.3009077777777

 จุดส้ินสุด N=15.8912666666666 E=102.3065566666666

5-9/10



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 8,298,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0029 อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี   เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองชาติ - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.425 กิโลเมตร อ าเภอคอนสวรรค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโนนเขวา สัญจร ไป-มา  ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอคอนสวรรค์  รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอคอนสวรรค์   จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ  ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด
 จุดเร่ิมต้น N=15.9127244444444 E=102.3009077777777

 จุดส้ินสุด N=15.8912666666666 E=102.3065566666666

5-9/10



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 6,792,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0023 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองนาแซง  - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง  8.00 เมตร ยาว 9.90 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโนนหว้านไพร   สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด
 จุดเร่ิมต้น N=15.7653899999999 E=102.0248144444444

 จุดส้ินสุด N=15.7238922222222 E=102.9901066666666

5-9/15



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 6,792,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0023 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองนาแซง  - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง  8.00 เมตร ยาว 9.90 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโนนหว้านไพร   สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด
 จุดเร่ิมต้น N=15.7653899999999 E=102.0248144444444

 จุดส้ินสุด N=15.7238922222222 E=102.9901066666666

5-9/15



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 8,135,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0026 อ าเภอบ้านแท่น  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองโดน - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 6.173 กิโลเมตร อ าเภอบ้านแท่น  2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านสามสวน สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ้านแท่น  รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบ้านแท่น  จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด
 จุดเร่ิมจ้น N=16.3793899999999 E=102.2909222222222

 จุดส้ินสุด N=16.4211157777777 E=102.2765399999999

5-9/17



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 8,135,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0026 อ าเภอบ้านแท่น  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองโดน - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 6.173 กิโลเมตร อ าเภอบ้านแท่น  2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านสามสวน สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ้านแท่น  รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบ้านแท่น  จังหวัด  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด
 จุดเร่ิมจ้น N=16.3793899999999 E=102.2909222222222

 จุดส้ินสุด N=16.4211157777777 E=102.2765399999999

5-9/17



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

18 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 9,118,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
คอนกรีต อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแก้งคร้อ เพ่ิมข้ึน
สายทาง ชย.ถ. 1-0033 ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 3,270.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านซ ามูลนาก- สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
บ้านห้วยหว้านไพร รวดเร็ว และปลอดภัย โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
อ าเภอแก้งคร้อ  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 1 กม.2+800 - กม. 4+685 ผิวจราจร กว้าง ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  6.00 เมตร ยาว 1,885.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ ช่วงท่ี 2 กม.4+685 - กม.6+070 ผิวจราจร กว้าง 6.00 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เมตร ยาว 1,385.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร   หนา 0.04 เมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว หรือพ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 22,390.00 ตารางเมตร ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด  จุดเร่ิมต้น N=16.1420811111111 E=102.2860888888888

         จุดส้ินสุด N=16.1687477777777 E=102.2879188888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

18 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 9,118,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
คอนกรีต อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแก้งคร้อ เพ่ิมข้ึน
สายทาง ชย.ถ. 1-0033 ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 3,270.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านซ ามูลนาก- สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
บ้านห้วยหว้านไพร รวดเร็ว และปลอดภัย โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
อ าเภอแก้งคร้อ  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 1 กม.2+800 - กม. 4+685 ผิวจราจร กว้าง ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  6.00 เมตร ยาว 1,885.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ ช่วงท่ี 2 กม.4+685 - กม.6+070 ผิวจราจร กว้าง 6.00 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เมตร ยาว 1,385.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร   หนา 0.04 เมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว หรือพ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 22,390.00 ตารางเมตร ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด  จุดเร่ิมต้น N=16.1420811111111 E=102.2860888888888

         จุดส้ินสุด N=16.1687477777777 E=102.2879188888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

19 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 7,688,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
คอนกรีต อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแก้งคร้อ เพ่ิมข้ึน
สายทาง ชย.ถ. 1-0030 ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ ด าเนินการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโนนทองหลาง- สัญจร ไป-มาได้สะดวก ช่วงท่ี 1 กม.0+000 - กม. 0+667 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
บ้านโคกล่าม รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 667.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
อ าเภอแก้งคร้อ  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 2 กม.0+881 - กม.1+122 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด ยาว 241.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ ช่วงท่ี 3 กม.2+025 - กม.3+417 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาว 1,392.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว หรือพ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 18,400.00 ตารางเมตร ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด จุดเร่ิมต้น N=16.1139666666666 E=102.2239799999999

        จุดส้ินสุด N=16.1030633333333 E=102.2035111111111
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

19 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 7,688,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
คอนกรีต อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแก้งคร้อ เพ่ิมข้ึน
สายทาง ชย.ถ. 1-0030 ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ ด าเนินการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโนนทองหลาง- สัญจร ไป-มาได้สะดวก ช่วงท่ี 1 กม.0+000 - กม. 0+667 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
บ้านโคกล่าม รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 667.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
อ าเภอแก้งคร้อ  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 2 กม.0+881 - กม.1+122 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด ยาว 241.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ ช่วงท่ี 3 กม.2+025 - กม.3+417 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาว 1,392.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว หรือพ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 18,400.00 ตารางเมตร ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

 พิกัด จุดเร่ิมต้น N=16.1139666666666 E=102.2239799999999

        จุดส้ินสุด N=16.1030633333333 E=102.2035111111111
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 12,967,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
เสริมเหล็ก อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัด  ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ี   เพ่ิมข้ึน
สายทาง ชย.ถ. 1-0086 ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ยาว 3,617.00 เมตร อ าเภอคอนสวรรค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
แยกทางหลวง 2054  - สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
บ้านหนองหญ้าขาว  รวดเร็ว และปลอดภัย  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 3,617.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัด  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 21,702.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  พิกัด

 จุดเร่ิมต้น N=15.9980055555555 E=102.2722000000000

 จุดส้ินสุด N=16.0148933333333 E=102.3007877777777

5-9/21



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 12,967,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
เสริมเหล็ก อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัด  ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ี   เพ่ิมข้ึน
สายทาง ชย.ถ. 1-0086 ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ยาว 3,617.00 เมตร อ าเภอคอนสวรรค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
แยกทางหลวง 2054  - สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
บ้านหนองหญ้าขาว  รวดเร็ว และปลอดภัย  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 3,617.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัด  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 21,702.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  พิกัด

 จุดเร่ิมต้น N=15.9980055555555 E=102.2722000000000

 จุดส้ินสุด N=16.0148933333333 E=102.3007877777777

5-9/21



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 6,623,000 ร้อยละ 80  ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
เสริมเหล็กสายทาง ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น  ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีต าบลสามสวน เพ่ิมข้ึน
บ้านโจดใต้ หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอ  ยาว 2,000.00 เมตร อ าเภอบ้านแท่น - 2. การคมนาคมขนส่ง
ต าบลสามสวน ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ ด าเนินการ ต าบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ้านแท่น - ถนนในการสัญจร ไป-มา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอภูเขียว  ประชาชนมีความ
บ้านมูลกระบือ หมู่ท่ี 8  ได้สะดวก รวดเร็ว  ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง สะดวกรวดเร็ว
ต าบลหนองคอนไทย และปลอดภัย  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร ผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
อ าเภอภูเขียว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง 3. ประชาชนมีคุณภาพ
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน

ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอ  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีข้ึน
ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้  พิกัด
 ้ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง  จุดเร่ิมต้น N=16.4413111111111 E=102.2404955555555

การเกษตรออกสู่ท้องตลาด  จุดส้ินสุด N=16.4261811111111 E=102.2454999999999

ได้รวดเร็ว และปลอดภัย

5-9/23



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 6,623,000 - ร้อยละ 80  ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
เสริมเหล็กสายทาง ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น  ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีต าบลสามสวน เพ่ิมข้ึน
บ้านโจดใต้ หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอ  ยาว 2,000.00 เมตร อ าเภอบ้านแท่น - 2. การคมนาคมขนส่ง
ต าบลสามสวน ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ ด าเนินการ ต าบลหนองคอนไทย ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ้านแท่น - ถนนในการสัญจร ไป-มา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอภูเขียว  ประชาชนมีความ
บ้านมูลกระบือ หมู่ท่ี 8  ได้สะดวก รวดเร็ว  ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง สะดวกรวดเร็ว
ต าบลหนองคอนไทย และปลอดภัย  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร ผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
อ าเภอภูเขียว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง 3. ประชาชนมีคุณภาพ
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ในการด ารงชีวิตประจ าวัน

ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอ  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) และการสัญจร ไป-มา ท่ีดีข้ึน
ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้  พิกัด
ถนนในการขนส่งผลผลิตทาง  จุดเร่ิมต้น N=16.4413111111111 E=102.2404955555555

การเกษตรออกสู่ท้องตลาด  จุดส้ินสุด N=16.4261811111111 E=102.2454999999999

ได้รวดเร็ว และปลอดภัย

5-9/23



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 2,879,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0079 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านยางบ่า - บ้านโคกสูง ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง  9.00 เมตร ยาว 8.284 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่ง
อ าเภอเมืองชัยภูมิ สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 6,720.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว พิกัด ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  จุดเร่ิมต้น N=15.8555022222222 E=101.9924844444444

 จุดส้ินสุด N=15.8316222222222 E=101.9730055555555

5-9/24



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

24 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 2,879,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0079 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านยางบ่า - บ้านโคกสูง ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง  9.00 เมตร ยาว 8.284 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่ง
อ าเภอเมืองชัยภูมิ สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
จังหวัดชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 6,720.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว พิกัด ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย  จุดเร่ิมต้น N=15.8555022222222 E=101.9924844444444

 จุดส้ินสุด N=15.8316222222222 E=101.9730055555555

5-9/24



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 10,710,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0102 อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเขว้า เพ่ิมข้ึน
บ้านเขว้า - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง  8.00 เมตร ยาว 13.265 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านหนองบัวบาน สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ้านเขว้า รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 25,600.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

 จุดเร่ิมต้น N=15.7603011111111 E=101.9058111111111

 จุดส้ินสุด N=15.6790244444444 E=101.8689622222222

5-9/27



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 10,710,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0102 อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอเขว้า เพ่ิมข้ึน
บ้านเขว้า - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง  8.00 เมตร ยาว 13.265 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านหนองบัวบาน สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ้านเขว้า รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 25,600.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

 จุดเร่ิมต้น N=15.7603011111111 E=101.9058111111111

 จุดส้ินสุด N=15.6790244444444 E=101.8689622222222

5-9/27



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 8,909,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0076 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ิมข้ึน
บ้านห้วยหลัว - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.734 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านป่ายาง สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

 จุดเร่ิมต้น N 15.7511133333333 E 102.0239355555555

 จุดส้ินสุด N 15.7102599999999 E 101.9290799999999

  5-9/30



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 8,909,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0076 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี  เพ่ิมข้ึน
บ้านห้วยหลัว - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.734 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านป่ายาง สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ รวดเร็ว และปลอดภัย  ปรังปรุงถนนลาดยางโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ  ไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

 จุดเร่ิมต้น N 15.7511133333333 E 102.0239355555555

 จุดส้ินสุด N 15.7102599999999 E 101.9290799999999

  5-9/30



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

32 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 18,641,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0091 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านปะโค - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.945 กิโลเมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโคกเพชร สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย จุดเร่ิมต้น N 15.4946844444444 E 101.6872000000000

จุดส้ินสุด N 15.4718555555555 E 101.5678500000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

32 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 18,641,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ. 1-0091 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านปะโค - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.945 กิโลเมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านโคกเพชร สัญจร ไป-มา ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย จุดเร่ิมต้น N 15.4946844444444 E 101.6872000000000

จุดส้ินสุด N 15.4718555555555 E 101.5678500000000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 8,271,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0099 อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอจัตุรัส เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองบัวใหญ่- ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 8.00 เมตร ยาว 14.029 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านสระส่ีเหล่ียม ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ

อ าเภอจัตุรัส  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 15.5745855555555 E 101.8622222222222

จุดส้ินสุด N 15.4828411111111 E 101.9013500000000

5-9/33



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 8,271,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0099 อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอจัตุรัส เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองบัวใหญ่- ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 8.00 เมตร ยาว 14.029 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านสระส่ีเหล่ียม ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ

อ าเภอจัตุรัส  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 15.5745855555555 E 101.8622222222222

จุดส้ินสุด N 15.4828411111111 E 101.9013500000000

5-9/33



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 4,491,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0118 อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน
บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูบ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.95 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
อ าเภอซับใหญ่  ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว
อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 15.69215333333333 E 101.7327655555555

จุดส้ินสุด N 15.63277555555555 E 101.7214100000000

5-9/34



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 4,491,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0118 อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอซับใหญ่ เพ่ิมข้ึน
บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูบ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.95 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง 2. การคมนาคมขนส่ง
อ าเภอซับใหญ่  ได้สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางการเกษตรของ
จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง ประชาชนมีความ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว
อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม และการสัญจร ไป-มา และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 15.69215333333333 E 101.7327655555555

จุดส้ินสุด N 15.63277555555555 E 101.7214100000000

5-9/34



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 19,014,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0112 อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองโจด - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.66 กิโลเมตร อ าเภอหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านวังตะเฆ่ สัญจร ไป-มาได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

อ าเภอหนองบัวระเหว รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 15.7751600000000 E 101.7563955555555

จุดส้ินสุด N 15.8816322222222 E 101.6628233333333

5-9/35



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 19,014,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
สายทาง ชย.ถ.1-0112 อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านหนองโจด - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.66 กิโลเมตร อ าเภอหนองบัวระเหว 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านวังตะเฆ่ สัญจรไป-มา ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ

อ าเภอหนองบัวระเหว รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผู้ท่ีสัญจร พ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร และการสัญจร ไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 15.7751600000000 E 101.7563955555555

จุดส้ินสุด N 15.8816322222222 E 101.6628233333333

5-9/35



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 11,316,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0067 อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัด ถนนลาดยางเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านเจียง - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 7.656 กิโลเมตร อ าเภอภักดีชุมพล 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านคลองจันลา สัญจรไป - มา ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอภักดีชุมพล รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCING ผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว  

อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัด ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 28,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 16.0184144444444 E 101.4988899999999

จุดส้ินสุด N 16.0618422222222  E 101.4844488888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  - 11,316,000  - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0067 อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัด ถนนลาดยางเสียหาย ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
บ้านเจียง - ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 7.656 กิโลเมตร อ าเภอภักดีชุมพล 2. การคมนาคมขนส่ง
บ้านคลองจันลา สัญจรไป - มา ได้สะดวก ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง ทางการเกษตรของ
อ าเภอภักดีชุมพล รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCING ผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ประชาชนมีความ
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง สะดวกรวดเร็ว  

อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัด ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ผลผลิตทางการเกษตร และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 28,000.00 ตารางเมตร และการสัญจรไป-มา 3. ประชาชนมีคุณภาพ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ออกสู่ท้องตลาดได้รวดเร็ว และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ท่ีดีข้ึน
และปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N 16.0184144444444 E 101.4988899999999

จุดส้ินสุด N 16.0618422222222  E 101.4844488888888
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน เดิม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 5,043,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายทาง ต าบลบ้านเล่า -ต าบลนาเสียว ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านเล่า- เพ่ิมข้ึน
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10  อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ยาว 1,400.00 เมตร ต าบลนาเสียว 2. การคมนาคมขนส่ง
ต าบลบ้านเล่า-บ้านนาวัง ชัยภูมิได้ใช้ถนนในการสัญจร ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

หมู่ท่ี 2 ต าบลนาเสียว ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1,400.00 ม. จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึง ประชาชนมีความ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตร.ม. ผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวกรวดเร็ว  
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านเล่า - ต าบลนาเสียว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)  และการสัญจร ไป-มา ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง พิกัด ท่ีดีข้ึน
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ จุดเร่ิมต้น N 15.8806922222222 E 102.0805100000000

ท้องตลาดได้รวดเร็ว จุดส้ินสุด N 15.8906822222222 E 102.0882533333333

และปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แก้ไขคร้ังท่ี 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ผ.02

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - 5,043,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน 1. ถนนมีประสิทธิภาพ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายทาง ต าบลบ้านเล่า-ต าบลนาเสียว ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านเล่า- เพ่ิมข้ึน
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ยาว 1,400.00 เมตร ต าบลนาเสียว 2. การคมนาคมขนส่ง
ต าบลบ้านเล่า-บ้านนาวัง ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ ทางการเกษตรของ

หมู่ท่ี 2 ต าบลนาเสียว ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1,400.00 ม. จังหวัดชัยภูมิ  รวมไปถึง ประชาชนมีความ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตร.ม. ผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวกรวดเร็ว  
จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. ได้ใช้ถนน เพ่ือการขนส่ง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านเล่า - ต าบลนาเสียว (ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร 3. ประชาชนมีคุณภาพ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) และการสัญจร ไป-มา ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง พิกัด ท่ีดีข้ึน
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ จุดเร่ิมต้น N 15.8806922222222 E 102.0805100000000

ท้องตลาดได้รวดเร็ว จุดส้ินสุด N 15.8906822222222 E 102.0882533333333

และปลอดภัย
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