
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
       โทร. 0 – 4412 – 4622 

 







 
สารบัญ 

 

            เรือ่ง   หน้า 
  ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        1  
   เพ่ิมเติม ฉบับที่ 17        

   ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 17 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 
    1.3 แผนงานการศึกษา      1-3/1 – 1-3/4 
        1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    1-9/1 – 1-9/3 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.4 แผนงานสาธารณสุข      2-4/1 – 2-4/10  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
    5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    5-9/1 - 5-9/178 
    5.10 แผนงานการเกษตร      5-10/1 – 5-10/19 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    6.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    6-9/1  
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 แบบ ผ. 01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

   1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม  และการกีฬา
      1.3 แผนงานการศึกษา  -  -   -  -  -  -  -  - 3 9,842,160       3 9,842,160         
      1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -   -  -  -  - 2 400,000      -  - 2 400,000            

รวม  -  -   -  -  -  - 2 400,000    3 9,842,160      5 10,242,160      
   2. ยทุธศาสตร์ การสร้างความเขม้แขง็
ของชมุชนและพัฒนาคุณภาพชวีิต
      2.4 แผนงานสาธารณสขุ  -  -   -  -  -  -  -  - 8 5,356,000 8 5,356,000         

รวม  -  -   -  -  -  -  - -           8 5,356,000 8 5,356,000        
   5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเพ่ิมมลูค่าผลผลติทางการเกษตร
      5.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -   -  -  -  -  -  - 166 174,759,000 166 174,759,000      
      5.10  แผนงานการเกษตร  -  -   -  -  -  -  -  - 19 16,224,000 19 16,224,000       

รวม  -  -   -  -  -  -  -  - 185 190,983,000   185 190,983,000    
   6. ยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี
      6.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -   -  -  -  -  -  - 1 9,010,000      1 9,010,000        

รวม  -  -   -  -  -  -  - -           1 9,010,000      1 9,010,000        
รวมทั้งสิ้น  -  -   -   -  -  - 2 400,000 197 215,191,160 199 215,591,160    

1

                      บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
   แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 17

   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี
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   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม  และการกีฬา 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

  1 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

    1.3  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหอ้งเรียนพเิศษ 1.เพื่อใหน้กัเรียนมศัีกยภาพ เปา้หมายเชิงปริมาณ 3,117,800   นกัเรียนระดับชั้นมธัยม 1.นกัเรียนมศัีกยภาพและ กองการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศหลักสูตรเตรียม และความสามารถพเิศษ 1.นกัเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน ศึกษาปทีี่ 5 และ 6 ความสามารถพเิศษเพิ่ม ศาสนาและ
ความพร้อมคณะแพทยศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นตามความต้อง จังหวัดชัยภมูทิี่มคีวามประสงค์เรียน มศัีกยภาพและความ มากขึ้นตามความต้องการ วัฒนธรรม
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร การของนกัเรียน ผู้ปกครอง คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 119 คน สามารถพเิศษเพิ่มมาก ของนกัเรียน ผู้ปกครอง
ส่วนจังหวัดชัยภมูิ และชุมชน ตามหลักสูตร แยกเปน็นกัเรียนชั้น ระดับมธัยมศึกษา ขึ้นกว่าร้อยละ 80 และชุมชน ตามหลักสูตร

เตรียมคณะแพทยศาสตร์ ปทีี่ 5 จ านวน 64 คน นกัเรียนชั้นระดับ เตรียมคณะแพทยศาสตร์
2.เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียน มธัยมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน 55 คน 2.นกัเรียนมส่ืีอการเรียน
การสอนหลักสูตรเตรียม 2.จัดหาส่ือการเรียนการสอนหลักสูตร การสอนหลักสูตรเตรียม
คณะแพทยศาสตร์ เตรียมคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ครบตามจ านวน 119 ชุด ประกอบด้วย 3.นกัเรียนสามารถผ่านการ
ชุดส่ือการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียม คัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ในระดับอดุมศึกษาคณะ
เปา้หมายเชิงคุณภาพ แพทยศาสตร์
นกัเรียนมศัีกยภาพและความสามารถ 4.นกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
พเิศษเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของ มคีวามพงึพอใจในหอ้งเรียน
นกัเรียน พเิศษสู่ความเปน็เลิศตาม

หลักสูตรเตรียมคณะ
แพทย์ศาสตร์

1-3/1
               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

  1 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

    1.3  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

2 โครงการหอ้งเรียนพเิศษ 1.เพื่อใหน้กัเรียนมศัีกยภาพ เปา้หมายเชิงปริมาณ 2,575,800   นกัเรียนระดับชั้น 1.นกัเรียนมศัีกยภาพและ กองการศึกษา
สู่ความเปน็เลิศหลักสูตร และความสามารถพเิศษเพิม่ 1.นกัเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน มธัยมศึกษาปทีี่ 5 และ ความสามารถพเิศษเพิ่ม ศาสนาและ
เตรียมความพร้อมคณะ มากขึ้นตามความต้องการ จังหวัดชัยภมูทิี่มคีวามประสงค์เรียน 6 มศัีกยภาพและความ มากขึ้นตามความต้องการ วัฒนธรรม
วิศวกรรมศาสตร์โรงเรียน ของนกัเรียน ผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 106 คน สามารถพเิศษเพิ่มมาก ของนกัเรียน  ผู้ปกครอง
สังกดัองค์การบริหารส่วน และชุมชน ตามหลักสูตร แยกเปน็ นกัเรียนชั้นระดับมธัยมศึกษา ขึ้นกว่าร้อยละ 80 และชุมชน ตามหลักสูตร
จังหวัดชัยภมูิ เตรียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปทีี่ 5 จ านวน 54 คน นกัเรียนชั้นระดับ เตรียมคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียน มธัยมศึกษาปทีี่ 6 จ านวน 52 คน 2.นกัเรียนมส่ืีอการเรียน
การสอนหลักสูตรเตรียม 2.จัดหาส่ือการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียม การสอนหลักสูตรเตรียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบตามจ านวน 106 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกอบด้วย ชุดส่ือการเรียนการสอน 3.นกัเรียนสามารถผ่านการ
หลักสูตรเตรียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ คัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาต่อ
เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในระดับอดุมศึกษาคณะ
นกัเรียนมศัีกยภาพและความสามารถ วิศวกรรมศาสตร์
พเิศษเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของ 4.นกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
นกัเรียน มคีวามพงึพอใจในหอ้งเรียน

พเิศษสู่ความเปน็เลิศตาม
หลักสูตรเตรียมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1-3/2



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

  1 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

    1.3  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

3 โครงการส่งเสริมและพฒันา 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันา เปา้หมายเชิงปริมาณ 4,148,560 ร้อยละ 80 1.องค์การบริหารส่วน กองการศึกษา
ด้านการค้นหาตนเอง ด้านจิตวิทยาการค้นหาตัวตน 1.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1 ถึง 4 ของผู้เข้ารับการอบรม จังหวัดชัยภมูมิกีารยกระดับ ศาสนาและ
และเลือกอาชีพของนกัเรียน และการเลือกเรียนคณะหรือ โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด มคีวามพงึพอใจอยู่ใน คุณภาพของนกัเรียนใน วัฒนธรรม
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน สาขาวิชา ตลอดจนการเลือก ชัยภมู ิจ านวน 26 โรงเรียน  เข้าร่วมกจิกรรม ระดับดี ด้านการศึกษาต่อ การค้นหา
จังหวัดชัยภมูิ อาชีพในอนาคตที่ตนถนดั ไมน่อ้ยกว่า 7,896 คน ตนเองและเลือกอาชีพเพื่อ

2.เพื่อประเมนิความพงึพอใจ 2.วิทยากร 26 รุ่น ๆ ละ 4 คน  รวมเปน็ สะทอ้นความรู้สึกของตนเอง
ในการค้นหาตัวตนและการ จ านวน 104 คน 2.สถานศึกษาในสังกดัได้
เลือกเรียนคณะ หรือสาขาวิชา รวมทั้งส้ิน  8,000 คน รับการยกระดับคุณภาพ
ตลอดจนการเลือกอาชีพให้ เปา้หมายเชิงคุณภาพ ด้านการแนะแนวเรียนต่อ
สอดคล้องกบัความถนดั นกัเรียนเข้าใจถึงความส าคัญในการค้นหา ของนกัเรียน
3.เพื่อได้เข้าใจถึงความส าคัญ ตัวตนเพื่อการวางแผนอนาคตตัวเอง 3.ผู้เข้าอบรมมวีุฒิภาวะใน
ในการค้นหาตัวเองในการ การตัดสินใจเลือกอาชีพใน
เลือกเรียนในคณะ สาขาวิชา อนาคตมากขึ้น ซ่ึงเมื่อเลือก
หรือเพื่ออาชีพในอนาคต อาชีพที่ดีกจ็ะส่งผลในระยะ
เพราะการเรียนรู้เพื่อการค้น ยาวต่อตัวนกัเรียน ครอบครัว
หาตัวตนต้ังแต่มธัยมศึกษา ชุมชน และประเทศชาติให้
ตอนต้นจะช่วยใหน้กัเรียน เจริญกา้วหนา้ได้
มวีุฒิภาวะในการตัดสินใจ
เลือกที่จะศึกษาต่อและเลือก
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

  1 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

    1.3  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

อาชีพที่ถนดัในอนาคตมากขึ้น
ซ่ึงเมื่อเลือกอาชีพที่ดีกจ็ะส่งผล
ในระยะยาวต่อตัวนกัเรียน
ต่อครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติต่อไปได้
4.เพื่อพฒันาบคุลากร ครู
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภมูใิหส้ามารถ
แนะแนวใหค้ าปรึกษานกัเรียน
ของตน และสามารถถ่ายทอด
ใหค้รูในสังกัดหน่วยงานอื่นได้

รวม 3  โครงการ - - - - 9,842,160
รวมทั้งสิ้น 9,842,160
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

  1 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

    1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว - - - 200,000 - มอีาคารเรียนชั่วคราว อาคารเรียนชั่วคราวของ กองการศึกษา
และอาคารประกอบ ชั่วคราว เปล่ียนฝ้าเพดาน เปล่ียนฝ้าเพดานและโคมไฟฟา้ ที่ได้มาตรฐานและ โรงเรียนกดุน้้าใสพทิยาคม ศาสนาและ
โรงเรียนกดุน้้าใสพทิยาคม และโคมไฟฟา้ 1.ร้ือฝ้าเพดาโครงคร่าวเหล็กชุบ ใช้งานได้ ร้อยละ 80 มคีวามเหมาะสม สวยงาม วัฒนธรรม

2.เพื่อจัดสภาพแวดล้อม จ้านวน 192.00 ตารางเมตร และปลอดภยั พร้อมส้าหรับ
อาคารสถานที่ใหเ้หมาะสม 2.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นยิบซ่ัม การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
กบักจิกรรมการเรียนรู้ แบบฉาบเรียบ หนา 9.00 มลิลิเมตร และใหบ้ริการชุมชน
นา่อยู่ นา่ดู นา่เรียน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  จ้านวน
และปลอดภยั 192.00 ตารางเมตร

3.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นเรียบ หนา 6.00 มลิลิเมตร
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  จ้านวน
100.00 ตารางเมตร
4.งานทาสีฝ้าเพดาน จ้านวน 292.00 ตารางเมตร
5.โคมไฟฟา้แบบมตีะแกรงอลูมเินยีมถี่ใบพบั
ชนดิติดลอย โคม 2x36 วัตต์   ขนาด
30x120 เซนติเมตร รวมอปุกรณ์ครบชุด
(รายละเอยีดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภมูิ)
พกิดั  N=15.548807  E=101.812758
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

  1 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

    1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพื่อต่อเติมหลังคาทางเดิน ต่อเติมหลังคาทางเดินหนา้อาคารเรียน - - - 200,000 - มหีลังคาทางเดินหนา้ หลังคาทางเดินอาคาร กองการศึกษา

และอาคารประกอบ หนา้อาคารเรียน 216 ล 216 ล (อาคารทรงไทย) ขนาดกว้าง อาคาร 216 ล (อาคาร 216 ล (อาคารทรงไทย) ศาสนาและ

โรงเรียนบา้นเด่ือวิทยาคม (อาคารทรงไทย) 4.80x110.00 เมตร  สูง 4.00 เมตร ทรงไทย) ที่ได้มาตรฐาน ของโรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม วัฒนธรรม

2.เพื่อจัดสภาพแวดล้อม จ้านวน 2 ช่องทาง และใช้งานได้ เหมาะสม สวยงาม 

อาคารสถานที่ใหเ้หมาะสม 1.เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 3.20 มลิลิเมตร ร้อยละ 80 และปลอดภยั พร้อมส้าหรับ

กบักจิกรรมการเรียนรู้ จ้านวน 12 ทอ่น ใหบ้ริการ ครู นกัเรียน

นา่อยู่ นา่ดู นา่เรียนและ 2.เหล็กกล่อง 1.5"x3" หนา 1.50 มลิลิเมตร และชุมชน

ปลอดภยั จ้านวน 25 ทอ่น

3.เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.50 มลิลิเมตร

จ้านวน 31 ทอ่น
4.แผ่นเพจเหล็ก 20x20 เซนติเมตร
หนา 6.00 มิลลิเมตร เจาะรู จ้านวน 16 แผ่น
5.แผ่นเพจเหล็ก 12x12 เซนติเมตร
หนา 6.00 มิลลิเมตร เจาะรู จ้านวน 16 แผ่น
6.หลังคาเมทลัชีส หนา 0.30 มิลลิเมตร
เคลือบสี จ้านวน 138.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ

  1 ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา

    1.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ

7.ครอบสันหลังคา เคลือบสี  จ้านวน 

30.00 เมตร

8.หลบเมทลัชีสกนัฝนแบบฝังผนงัปนู 

จ้านวน 15 เมตร

9.ค่าแรงประกอบโครงหลังคา พร้อมทาสี

กนัสนมิ  จ้านวน 138.00 ตารางเมตร

(รายละเอยีดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภมูิ)

พกิดั N=16.114260  E=101.887856

รวม 2  โครงการ - - - 400,000 -

รวมทั้งสิ้น 400,000     
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ยุทธศาสตร์ที่ 2    

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเชิง 1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการ เชิงปริมาณ : - - - - 500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรู้ 1. ประชาชนในชุมชนสามารถ กองสาธารณสุข
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ควบคุมแมลงพาหะน าโรค ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ความเข้าใจ ในการควบคุม มีส่วนร่วมต่อการควบคุมแมลง
ทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก                      2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม จ านวน 500 คน และท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ พาหะน าโรค
จังหวัดชัยภูมิ แมลงพาหะน าโรค วิทยากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ของแมลงพาหะน าโรคได้ 2. ในเขตชุมชนสามารถควบคุม

3. เพ่ือส ารวจและท าลายแหล่งเพาะ จ านวน 40 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แมลงพาหะน าโรคยุงลายได้
พันธ์ุสม่ าเสมอต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน 540 คน 3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม

เชิงคุณภาพ : ในการส ารวจและท าลายแหล่ง
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เพาะพันธ์ุอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ือง
สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้
 -ลักษณะการด าเนินงาน
1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียว
ข้องโรงเรียน  ชุมชน  รพ.สต. 
และอ่ืนๆ ร่วมกันวางแผนด าเนินการ
2. ลงพ้ืนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวเม่ือ 
เกิดโรค 

3. เม่ือเกิดโรคระบาดข้ึนมาให้ลง
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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พ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการระงับและป้องกัน

การแพร่ระบาดสู่คนอ่ืนด้วยวิธีต่างๆ
4. ติดตาม ประเมินผล

2 โครงการเฝ้าระวังด้าน 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการ เชิงปริมาณ :  - - - - 500,000 บุคลากร,นักเรียนในสังกัด 1. บุคลากร และนักเรียนในสังกัด กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหารในสถาน ศึกษาและนักเรียนในสังกัดองค์การ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ชัยภูมิ  บริโภคอาหารและ

ศึกษาสังกัดองค์การบริหาร                        บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีอาหาร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิและประชาชนในเขต ด่ืมน้ า สะอาด ปลอดภัย สามารถ

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และน้ าบริโภคท่ีปลอดภัย จ านวน 500 คน พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิมีน้ าด่ืมท่ี เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคอย่าง

2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ วิทยากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ปลอดภัย และมีส่วนร่วมใน ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

ชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จ านวน 40 คน การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. สร้างภาคีเครือข่ายโดยขยาย

และน้ าบริโภคท่ีปลอดภัย รวมท้ังส้ิน 540 คน และน้ าให้มีบริโภคท่ีมี จากโรงเรียนสู่ชุมชน

3. เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบการจัด เชิงคุณภาพ : คุณภาพไม่น้อยกว่า 3. ระบบการจัดการสุขาภิบาล

การสุขาภิบาลอาหารและน้ าบริโภค ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 80 อาหารและน้ าบริโภคท่ีมีคุณภาพ

ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบท มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน ร้อยละ 80 และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี

ของพ้ืนท่ี  -ลักษณะการด าเนินงาน

1. ส ารวจและเฝ้าระวังสถานการณ์
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ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  สุขาภิบาล 

อาหารและน้ า  และคุณภาพน้ า

บริโภคของโรงเรียน ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

ข้ันด าเนินการ

1. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาทักษะครูอนามัยด้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อมสุขาภิบาลอาหารและน้ า

และระบบการจัดการน้ าบริโภคท่ี

ปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมายท้ังโรงเรียน

และชุมชน 

2. พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ าบริโภคด้วยชุดทดสอบ

ภาคสนาม โดยครูอนามัย นักเรียน 

และอสม.ในพ้ืนท่ีต้นแบบ

การติดตามประเมินผล

ติดตามการด าเนินงานพัฒนา
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คุณภาพด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

สุขาภิบาลอาหารและน้ าและการจัด

การน้ าบริโภคใน   โรงเรียนสังกัด 

อบจ.ชัยภูมิ

3 โครงการส่งเสริมและ 1. เพ่ือป้องกันและควบคุมการ เชิงปริมาณ : - - - - 500,000 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 1. สามารถป้องกันและควบคุม กองสาธารณสุข

สนับสนุนการด าเนินงาน ระบาดของโรคติดต่อ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได้รับความรู้ การระบาดของโรคติดต่อได้

ป้องกันและควบคุม 2. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย จ านวน 500 คน เก่ียวกับการป้องกันและ 2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ี

โรคติดต่อ โรคระบาด ท่ีดี วิทยากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ควบคุมโรคติดต่อ และมี ท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการมี จ านวน 40 คน สุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน 3. สามารถสร้างความเข้มแข็งและ

ส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม รวมท้ังส้ิน 540 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

โรคติดต่อในชุมชน เชิงคุณภาพ : ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ 4. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับ

เก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรค มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ติดต่อ  -ลักษณะการด าเนินงาน
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1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง  โรงเรียน  ชุมชน  รพ.สต.

และอ่ืนๆ ร่วมกันวางแผนด าเนินการ

2. ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ทราบถึงวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวเม่ือ

เกิดโรค

3. เม่ือเกิดโรคระบาดข้ึนมาให้ลงพ้ืนท่ี

เพ่ือด าเนินการระงับ และป้องกันการ

แพร่ระบาดสู่คนอ่ืนด้วยวิธีต่าง ๆ 

4. ติดตาม ประเมินผล 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
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4 โครงการป้องกันและควบคุม 1. เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแล จัดอบรมให้ความรู้ กับประชาชนใน  -  -  -  - 245,000 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ กองสาธารณสุข

การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัส เขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได้รับความรู้ ในการป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา

โคโรนา 2019 (COVID-19) 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน จ านวน 80 คน เก่ียวกับการป้องกันและ 2019 (COVID-19)

จังหวัดชัยภูมิ ในพ้ืนท่ี วิทยากร/เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง ควบคุมการแพร่ระบาด 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการ

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จ านวน 20 คน เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถ

ให้ประชาชนสามารถป้องกันเช้ือไวรัส รวมท้ังส้ิน 100 คน (COVID-19) ป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้ด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (COVID-19) ได้ด้วยตนเอง

ตนเอง 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความ

3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ ตระหนักและเห็นความส าคัญร่วม

ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน กันป้องกันตนเองจากเช้ือ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)
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     2.4 แผนงานสาธารณสุข

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าด้าน  - ลักษณะการด าเนินงาน  -  -  -  - 656,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการ กองสาธารณสุข

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) สุขภาพและจิตอาสาท่ีท าหน้าท่ี จัดฝึกอบรมให้ความรู้และออกฝึก ความรู้และความสามารถ พัฒนาศักยภาพด้านการดูแล

จังหวัดชัยภูมิ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver : CG) ภาคปฏิบัติ ในการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงได้ สุขภาพ  ผู้สูงอายุ

กลุ่มใหม่ หลักสูตร 70 ช่ัวโมง เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

2. เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ 1. แกนน าด้านสุขภาพและจิตอาสา ความเข้าใจเร่ืองการดูแลสุขภาพ

ความเข้าใจเร่ืองการดูแลสุขภาพ ท่ีท าหน้าท่ีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver : CG) อนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อ

อนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อ จ านวน 80 คน ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิทยากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

จ านวน 20 คน

รวมท้ังส้ิน 100 คน

เชิงคุณภาพ :

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และ

ความสามารถในการดูแลผู้ท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงได้ ร้อยละ 100
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4 แผนงานสาธารณสุข

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - ลักษณะการด าเนินงาน  -  -  -  - 645,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองสาธารณสุข

ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ สาธารณสุขท่ีท าหน้าท่ีผู้จัดการการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความรู้และความสามารถ มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ

(Care Manager) ดูแลผู้สูงอายุ (Care manager : CM) เชิงปริมาณ : ในการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ิมมากข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มใหม่ หลักสูตร 70 ช่ัวโมง 1. บุคลากรสาธารณสุขท่ีท าหน้าท่ี รายบุคคลตามแผนท่ีวางไว้ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือ

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้จัดการ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 95 ข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาระบบ (Care manager : CM) เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จ านวน 40 คน ระยะยาว

3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 2. วิทยากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 3. ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและผู้ท่ี

และผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล จ านวน 20 คน มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลระยะ

ระยะยาวอย่างต่อเน่ืองและมี รวมท้ังส้ิน 60 คน ยาวอย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เชิงคุณภาพ : ชีวิตท่ีดี

1. ผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิง และผู้ท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลตามแผน

การดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล 

(Care Plan)  ร้อยละ 95
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4 แผนงานสาธารณสุข

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

7 โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง 1. เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  - ลักษณะการด าเนินงาน : - - - - 2,000,000 ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ 1. หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน กองสาธารณสุข

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จัดฝึกอบรมให้ความรู้และจัดท าแผ่น มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โรคระบาดอ่ืน ๆ มีการด าเนินตามมาตรการในการ พับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับ การป้องกันโรคระบาดเพ่ิม มีการด าเนินตามมาตรการในการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ป้องกันควบคุมโรคท่ีทันเวลาและ โรคระบาดต่างๆ(โรคไข้เลือดออก, มากข้ึน 10% ป้องกันควบคุมโรคท่ีทันเวลาและ

ชัยภูมิ เหมาะสม โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคมือ เท้า ปาก , เหมาะสม

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ โรคเมอร์ส , โรคพิษสุนัขบ้า,โรคซิก้า, 2. ป้องกันและควบคุมโรคพิษ

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ  โรคท้องร่วง , และโรคอุบัติใหม่อ่ืนๆ) สุนัขบ้าและโรคระบาดอ่ืน ๆ 

โรคระบาดอ่ืน ๆ สร้างพ้ืนท่ีต้นแบบ  - กลุ่มเป้าหมาย : สร้างพ้ืนท่ีต้นแบบ ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี ให้ประชาชนมีความรู้และความ

และตระหนักสามารถป้องกันตนเองได้ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 320 คน ตระหนักสามารถป้องกันตนเอง

อย่างแพร่หลาย วิทยากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ได้อย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ

จ านวน 80 คน เพ่ิมมากข้ึน

รวมท้ังส้ิน 400 คน
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน

  2. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.4 แผนงานสาธารณสุข

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 โครงการป้องกันและแก้ไข 1. เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ 1. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ - - - - 310,000 ร้อยละ 80 ของเด็กและ 1. ลดการแพร่ระบาดของ กองสาธารณสุข

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ยาเสพติดให้โทษ  และลดการเกิด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เยาวชนในสถานศึกษา ยาเสพติดให้โทษ และลดการเกิด

จังหวัดชัยภูมิ คดีอาชญากรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหาร คดีอาชญากรรมต่างๆในพ้ืนท่ี

จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ  เด็กเยาวชนและประชาชน ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน ท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เด็ก เยาวชนและ 2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษใน 2. ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีน ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ

เขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ ในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ จ านวน  20,000  ชุด ตรวจคัดกรอง 3. สนองนโยบายของรัฐในการ

รัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม สารเมทแอมเฟตามีน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยาเสพติดให้หมดส้ินไป ในปัสสาวะ ให้หมดส้ินไป

รวม 8  โครงการ - - - - 5,356,000

รวมท้ังส้ิน 5,356,000
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 



แบบ 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)

1 ก่อสร้างสะพานข้าม 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ด าเนินการ -  - - - 1,507,000 ร้อยละ 80 1. สะพานข้ามล าห้วยมี กองช่าง
ล้ำห้วยน ้ำพรม ต าบลกุดเลาะ และต าบลบ้านหัน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 6 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กว้างข้างละ 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ต าบลกุดเลาะ และต าบลบ้านหัน 2. การคมนาคมขนส่งทางการ
ต าบลกุดเลาะ–บ้านหัน จังหวัดชัยภูมิ แบบมีทำงเท้ำ อ้ำเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรของประชาชน  มีความ
หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านหัน ได้ใช้สะพานในการสัญจรข้าม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ล าห้วยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขท่ี ท.3-03 รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน
จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ได้ใช้สะพานข้ามล าห้วยเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบเลขท่ี มฐ.อบจ.16-001-48) ขนส่งผลผลิต  ทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
ต าบลกุดเลาะ และต าบลบ้านหัน พิกัด และการสัญจร ไป-มา
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จุดก่อสร้ำงโครงกำร
จังหวัดชัยภูมิ   N=16.3425666666666  E=101.9914199999999
ได้ใช้สะพานข้ามล าห้วยในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ได้รวดเร็ว  และปลอดภัย
3. เพ่ือให้มีสะพานข้ามล าห้วย
ท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย
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               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ.1-0116 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 3.300 กิโลเมตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กม.0+625 - กม.0+900 ผิวจราจร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.4225766666666 E=101.9133211111111

จุดส้ินสุด N=16.4219400000000 E=101.91533999999999
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ.1-0115 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ถนนลาดยาง   กว้าง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหญ้านาง - บ้านวังม่วง จังหวัดชัยภูมิ ยาว 2.000 กิโลเมตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง   โดยวิธี รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ช่วงท่ี 1 กม.0+000 - กม.0+090 ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ช่วงท่ี 2 กม.0+910 - กม.1+095

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร   

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด

ช่วงท่ี 1 กม.0+000 - กม.0+090

จุดเร่ิมต้น  N=16.3980566666666  E=101.9688777777777

จุดส้ินสุด  N=16.3985833333333  E=101.9682366666666

พิกัด

ช่วงท่ี 2 กม.0+910 - กม.1+095

จุดเร่ิมต้น N=16.40179333333333 E=101.9613677777777

จุดส้ินสุด N=16.40250777777777 E=101.9598200000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

ปูผิว Asphaltic Concrete อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง  กว้าง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง ชย.ถ.1-0117 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว 8.350 กิโลเมตร อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านห้วยยายจ๋ิว - ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

อ าเภอเทพสถิต อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ปูผิว Asphaltic Concrete ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ช่วงท่ี 1 กม.6+056 ถึง 6+312 ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจร  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 256.00 เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 

ช่วงท่ี 2 กม.7+056 ถึง 7+130 

ผิวจราจร  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร

(ปูผิว AC ทับถนน คสล.)

ช่วงท่ี 3 กม.7+130 ถึง 7+180 

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 

(ปูผิว AC ทับถนน คสล.)
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม

ไม่น้อยกว่า  2,818.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด ช่วงท่ี 1 กม.6+056 ถึง 6+312

จุดเร่ิมต้น N=15.4543188888888 E=101.5101555555555

จุดส้ินสุด N=15.4566000000000 E=101.5103155555555

พิกัด ช่วงท่ี 2 กม.7+056 ถึง 7+130

จุดเร่ิมต้น N=15.4633055555555 E=101.5100188888888

จุดส้ินสุด N=15.4637377777777 E=101.5098844444444

พิกัด ช่วงท่ี 3 กม.7+130 ถึง 7+180

จุดเร่ิมต้น N=15.4637377777777 E=101.5098844444444

จุดส้ินสุด N=15.4642688888888 E=101.5097833333333
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 900,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลโคกเริงรมย์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.600 กิโลเมตร ต าบลโคกเริงรมย์ เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง บ้านโคกเริงรมย์ และต าบลห้วยยายจ๋ิว ด าเนินการ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 1  ต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และต าบลห้วยยายจ๋ิว เพ่ิมข้ึน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวจาราจร  กว้าง  6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บ้านหนองจะบก หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลห้วยยายจ๋ิว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี 3,600.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

อ าเภอเทพสถิต ต าบลโคกเริงรมย์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

และต าบลห้วยยายจ๋ิว พิกัด

อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น N=15.3992644444444  E=101.5938344444444

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดส้ินสุด  N=15.3941211111111  E=101.5957744444444

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 2,100,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  บ้านโคกสะอาด ต าบลโคกเริงรมย์ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 8  ต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 1.400 กิโลเมตร ต าบลโคกเริงรมย์ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  - และต าบลห้วยยายจ๋ิว ด าเนินการ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองจะบก  หมู่ท่ี 2 อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี และต าบลห้วยยายจ๋ิว เพ่ิมข้ึน

ต าบลห้วยยายจ๋ิว ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเทพสถิต  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วงท่ี 1 กม.0+000 ถึง กม.0+105 รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลโคกเริงรมย์ ยาว 105.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ช่วงท่ี 2 กม.0+105 ถึง กม.0+603 ไป - มา

และต าบลห้วยยายจ๋ิว ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 498.00 เมตร

อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,614.00 ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด ช่วงท่ี 1 กม.0+000 ถึง กม.0+105

จุดเร่ิมต้น  N=15.4008933333333   E=101.5588111111111

จุดส้ินสุด  N=15.4017377777777   E=101.5592822222222

พิกัด ช่วงท่ี 2 กม.0+105 ถึง กม.0+603

จุดเร่ิมต้น  N=15.4017377777777   E=101.5592822222222

จุดส้ินสุด  N=15.4060655555555   E=101.5603422222222
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,090,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านหัน  และต าบลสระโพน ถนนหินคลุก  กว้าง  5.00 - 5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านดอนมะค่าง ทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ยาว  545.00 เมตร ต าบลบ้านหัน   และต าบลสระ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 17  ต าบลบ้านหัน - จังหวัดชัยภูมิ  ได้ใช้ถนนในการ ด าเนินการ โพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนฆ้อง  หมู่ท่ี 2  สัญจร ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลสระโพนทอง และปลอดภัย ระยะทางรวม 359.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านหัน  และต าบลสระโพน ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=16.2766844444444   E=102.0066188888888

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.2779955555555   E=102.0040444444444

5-9/10



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 910,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านบัว   และต าบลสระ ถนนหินคลุก กว้าง  3.00-3.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านบัว  หมู่ท่ี 1 โพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ยาว  507.00 เมตร ต าบลบ้านบัว    และต าบลสระ เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลบ้านบัว  - บ้านส้มกบ จังหวัดชัยภูมิ  ได้ใช้ถนนในการ ด าเนินการ โพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี  5 , 10  สัญจร ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลสระโพนทอง และปลอดภัย ระยะทางรวม 507.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,521.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านบัว  และต าบลสระ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

โพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=16.2452155555555   E=101.9376455555555

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.2452877777777   E=101.9415977777777

5-9/11



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 2,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลท่าหินโงม   และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete ซับสีทอง    อ าเภอเมืองชัยภูมิ  กว้าง  5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ต าบลท่าหินโงม และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ซับสีทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 4  ต าบลท่าหินโงม - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านหนองฉนวน  หมู่ท่ี 1 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลซับสีทอง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,543.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  ต าบลท่าหินโงม และต าบล หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 7,715.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ซับสีทอง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=16.0210455555555   E=102.0016800000000

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.0154755555555   E=101.9892533333333

5-9/12



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลนาฝาย  และต าบลโคกสูง ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านโนนคูณ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ยาว 1,470.00 เมตร ต าบลนาฝาย  และต าบลโคกสูง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8  ต าบลนาฝาย - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านยางบ่า  หมู่ท่ี 3 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลโคกสูง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลนาฝาย  และต าบลโคกสูง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 836.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=15.8696111111111   E=101.9920022222222

  N=15.8678022222222   E=101.9915444444444

5-9/13



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00 - 6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านสามพันตา และต าบลภูแลนคา ยาว 470.00 เมตร ต าบลห้วยต้อน  อ าเภอเมือง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8  ต าบลห้วยต้อน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ชัยภูมิ   และต าบลภูแลนคา   สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านแก้งยาว  หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลภูแลนคา 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ  และต าบลภูแลนคา   (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.9486577777777   E=101.8246866666666

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.9472422222222   E=101.8250555555555
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0014 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านบุ่งคล้า  - บ้านกุดตุ้ม ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา กว้าง  6.00 เมตร  ยาว 8.940 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ช่วงท่ี 1 กม.1+113 - กม.1+173 ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ยาว 60.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ช่วงท่ี 2 กม.1+343 - กม.1+403 

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 60.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ช่วงท่ี 3 กม.2+932 - กม.2+983

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 51.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย 1,026.00 ตางรางเมตร
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

ช่วงท่ี 1    N=15.7744633333333   E=102.0803311111111

            N=15.7743255555555   E=102.0808866666666

ช่วงท่ี 2    N=15.7746199999999   E=102.0823800000000

            N=15.7748011111111   E=102.0829111111111

ช่วงท่ี 3    N=15.7790400000000   E=102.0961288888888

            N=15.7794811111111   E=102.0962722222222
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลบุ่งคล้า   และเทศบาล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ กว้าง  4.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ต าบลบุ่งคล้า   และเทศบาล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านหนองฉิม จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการ เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 2  ต าบลบุ่งคล้า  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ิมข้ึน

แยกทางหลวง 201 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลบุ่งคล้า   และเทศบาล ยาว 930.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 3,720.00 ตารางเมตร ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ  (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.7741711111111   E=102.0602599999999

  N=15.7812022222222   E=102.0633011111111

5-9/17



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

14 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลบุ่งคล้า และต าบลหนองไผ่ ถนนลูกรัง+หินคลุก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6.00 - 6.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร ต าบลบุ่งคล้า และต าบลหนองไผ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 3  ต าบลบุ่งคล้า - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านศรีษะกระบือ  หมู่ท่ี 1 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองไผ่ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 476.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลบุ่งคล้า และต าบลหนองไผ่ หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 439.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=15.7643155555555   E=102.0788299999999

  N=15.7604266666666   E=102.0790166666666

5-9/18



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

15 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กอฃช่าง

อัดแน่น ต าบลซับใหญ่  และต าบลท่ากูบ ถนนดิน กว้าง  6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านซับจาน อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  ยาว 2,300.00 เมตร ต าบลซับใหญ่  และต าบลท่ากูบ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 14 ต าบลซับใหญ่ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านซับสายออ  หมู่ท่ี 5 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลท่ากูบ  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ้ำเภอซับใหญ่ ต าบลซับใหญ่  และต าบลท่ากูบ หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ไม่น้อยกว่า 1,236.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=15.6270177777777   E=101.6330111111111

  N=15.6358900000000   E=101.6313666666666

5-9/19



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

16 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลซับใหญ่   อ าเภอซับใหญ่ ถนนดิน  กว้าง  6.00 เมตร  . ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านบุฉนวน และต าบลนายางกลัก ยาว 3,000.00 เมตร ต าบลซับใหญ่   อ าเภอซับใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 6 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   ด าเนินการ และต าบลนายางกลัก สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอซับใหญ่  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   เพ่ิมข้ึน

บ้านห้วยน้อย   หมู่ท่ี 8  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,540.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลนายางกลัก  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเทพสถิต ต าบลซับใหญ่   อ าเภอซับใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1,190.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลนายางกลัก (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.6134666666666 E=101.5243488888888
ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.6226000000000   E=101.5289433333333

5-9/20



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลตะโกทอง และต าบลท่ากูบ ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านเข่ือนล่ัน อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลตะโกทอง และต าบลท่ากูบ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1  ต าบลตะโกทอง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านวังรัง  หมู่ท่ี 8 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลตะโกทอง และต าบลท่ากูบ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=15.5665233333333   E=101.6992977777777

  N=15.5683611111111   E=101.6991055555555

5-9/21



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลท่ากูบ   อ าเภอซับใหญ่ ถนนลูกรัง  กว้าง  4.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านซับน้ าใส และต าบลโสกปลาดุก   ยาว 1,700.00 เมตร ต าบลท่ากูบ   อ าเภอซับใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 11  ต าบลท่ากูบ   อ าเภอหนองบัวระเหว   ด าเนินการ และต าบลโสกปลาดุก   สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอซับใหญ่ - จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร อ าเภอหนองบัวระเหว   เพ่ิมข้ึน

บ้านท่าบอน หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ระยะทางรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโสกปลาดุก  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลท่ากูบ   อ าเภอซับใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลโสกปลาดุก   และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอหนองบัวระเหว   พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ   N=15.6905766666666   E=101.6618855555555

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.6918833333333   E=101.6607588888888

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/22



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลท่ากูบ และต าบลซับใหญ่ ถนนดิน   กว้าง  5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง   บ้านท่าชวน อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลท่ากูบ และต าบลซับใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 6  ต าบลท่ากูบ  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านวังข่ือ หมู่ท่ี 4  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลซับใหญ่ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอซับใหญ่ ต าบลท่ากูบ และต าบลซับใหญ่ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=15.6118311111111   E=101.6956844444444

  N=15.6122000000000   E=101.6942300000000

5-9/23



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก   สายทาง ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ ถนนลูกรัง  กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองประดู่พัฒนา และต าบลบ้านชวน ยาว  1,000.00  เมตร ต าบลตะโกทอง  อ าเภอซับใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี  11  ต าบลตะโกทอง อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ด าเนินการ และต าบลบ้านชวน สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอซับใหญ่  - จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เพ่ิมข้ึน

บ้านห้วยทราย  หมู่ท่ี 7 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ระยะทางรวม 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านชวน ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลบ้านชวน และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ   N=15.5679522222222   E=101.5983144444444

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.5688299999999   E=101.5971144444444

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/24



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก  สายทาง ต าบลหนองตูม  และต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองหญ้าข้าวนก บ้านแก้ง   อ าเภอภูเขียว ยาว 1,300.00 เมตร ต าบลหนองตูม   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 3  ต าบลหนองตูม  - จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการ บ้านแก้ง   อ าเภอภูเขียว สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านพรมเหนือ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านแก้ง ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร. ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลหนองตูม  และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

บ้านแก้ง   อ าเภอภูเขียว (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=16.3601988888888   E=102.0852855555555

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.3608666666666   E=102.0882444444444

5-9/25



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองตูม   อ าเภอภูเขียว ถนนหินคลุก  กว้าง  5.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านประชาสามัคคี และต าบลบ้านหัน ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลหนองตูม  อ าเภอภูเขียว เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ด าเนินการ และต าบลบ้านหัน สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอภูเขียว - บ้านนาไฮ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านหัน ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ระยะทางรวม 330.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลหนองตูม   อ าเภอภูเขียว (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลบ้านหัน และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ N=16.3257955555555 E=102.0719711111111

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต N=16.3247655555555 E=102.0706844444444

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,264,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  ชย.ถ. 1-0050 อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านแดง - บ้านสว่าง ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา กว้าง  6.00-8.00  เมตร  ยาว 6.436 กิโลเมตร อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี  PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต กม.1+130 - กม. 1+480 ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว  350.00 เมตร
ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=16.3714988888888   E=102.1156277777777
  N=16.3708966666666   E=102.1189955555555
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

24 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลหนองตูม และต าบลผักปัง ถนนลูกรัง   กว้าง  4.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองเมย อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ยาว 1,175.00 เมตร ต าบลหนองตูม และต าบลผักปัง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองตูม - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนดินแดง หมู่ท่ี 7 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองตูม และต าบลผักปัง ยาว 1,073.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ไม่น้อยกว่า 668.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=16.3443055555555   E=102.0869977777777

  N=16.3356177777777   E=102.0883100000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

25 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0072 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านกุดละลม - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา กว้าง 6.00-8.00 เมตร  ยาว 5.000 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองแหน  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี 1) อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ช่วงท่ี 1 กม.6+325 ถึง กม.6+417 ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว  92.00 เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร 

ช่วงท่ี 2 กม.6+650 ถึง กม.6+672 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว  122.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร 

ช่วงท่ี 3 กม.10+450 ถึง กม.10+500

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,112.00 ตารางเมตร

5-9/29



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

ช่วงท่ี 1 N=15.7149066666666   E=102.0709177777777
          N=15.7156700000000   E=102.0710811111111

ช่วงท่ี 2 N=15.7177333333333   E=102.0717633333333

          N=15.7187500000000   E=102.0715188888888

ช่วงท่ี 3 N=15.7383255555555   E=102.0905288888888

          N=15.7379188888888   E=102.0905466666666
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

26 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 2,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง   บ้านเสลา ต าบลบ้านชวน และต าบล ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 6   ต าบลบ้านชวน  - เกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 1.470 กิโลเมตร ต าบลบ้านชวน  และต าบลเกาะ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านเกาะแก้วศรีสุข จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ มะนาว  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 7 ต าบลเกาะมะนาว ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ปรับปรุงถนนลาดยาง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว  542.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลบ้านชวน   และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

เกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,336.00 ตารางเมตร ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.4594144444444   E=101.6571955555555

  N=15.4634588888888   E=101.6458755555555
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

27 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง กว้าง 6.50-9.00 เมตร ยาว 1.075 กิโลเมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง ชย.ถ.1-0088 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านโคกพงาด - บ้านโคกรัง ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วงท่ี 1 งานหินคลุกบดอัดแน่น รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเทพสถิต 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ช่วงท่ี 2 งานหินคลุกบดอัดแน่น ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 361.00 เมตร ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด ช่วงท่ี 1

จุดเร่ิมต้น N=15.4955922222222 E=101.4554133333333

จุดส้ินสุด N=15.4952744444444 E=101.4565900000000

พิกัด ช่วงท่ี 2

จุดเร่ิมต้น N=15.4929244444444 E=101.4626288888888

จุดส้ินสุด N=15.4910488888888 E=101.4651800000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

28 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลบ้านไร่   และต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง 5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านล าปอแดง ห้วยยายจ๋ิว  อ าเภอเทพสถิต ยาว 1,800.00 เมตร ต าบลบ้านไร่ และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 13  ต าบลบ้านไร่  - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ห้วยยายจ๋ิว อ าเภอเทพสถิต สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านยางเต้ีย หมู่ท่ี 7  ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลห้วยยายจ๋ิว ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 808.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเทพสถิต 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านไร่   และต าบล ไม่น้อยกว่า 503.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ห้วยยายจ๋ิว  อ าเภอเทพสถิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.5794966666666 E=101.4098844444444

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.5789077777777 E=101.4173033333333
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

29 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลห้วยยายจ๋ิว  และต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง 6.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านยางเต้ีย วะตะแบก  อ าเภอเทพสถิต ยาว 600.00 เมตร ต าบลห้วยยายจ๋ิว  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยยายจ๋ิว - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ วะตะแบก  อ าเภอเทพสถิต สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองหิน  หมู่ท่ี 10 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลวะตะแบก  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเทพสถิต 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลห้วยยายจ๋ิว  และต าบล ไม่น้อยกว่า 525.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

วะตะแบก  อ าเภอเทพสถิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.5089166666666 E=101.4310877777777

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.5089188888888 E=101.4279633333333

5-9/34



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

30 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น   สายทาง ต าบลห้วยยายจ๋ิว ถนนลูกรัง  กว้าง 5.00-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ และต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต ยาว 1,400.00 เมตร ต าบลห้วยยายจ๋ิว และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 15 ต าบลห้วยยายจ๋ิว- จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ บ้านไร่  อ าเภอเทพสถิต สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านวังอ้ายคง   หมู่ท่ี 6 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านไร่ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 588.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเทพสถิต 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลห้วยยายจ๋ิว ไม่น้อยกว่า 507.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.5290500000000 E=101.5028722222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.5329766666666 E=101.5002255555555
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลยางหวาย   และต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง 5.00-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง   บ้านยางหวาย หนองขาม  อ าเภอคอนสวรรค์ ยาว 2,200.00 เมตร ต าบลยางหวาย  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4   ต าบลยางหวาย - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ หนองขาม  อ าเภอคอนสวรรค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านฝาย  หมู่ท่ี 3 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองขาม  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลยางหวาย   และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

หนองขาม  อ าเภอคอนสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.8734877777777 E=102.2813599999999

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.8743655555555 E=102.2786022222222
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

32 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลยางหวาย   และต าบล ถนนลูกรังช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองมะกุด คอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์ กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 3,500.00 เมตร ต าบลยางหวาย  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลยางหวาย - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ คอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนโพธ์ิ   หมู่ท่ี 6 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลคอนสวรรค์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,591.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลยางหวาย   และต าบล ไม่น้อยกว่า 1,613.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

คอนสวรรค์  อ าเภอคอนสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.8726155555555 E=102.3313588888888

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.8847299999999 E=102.3367288888888
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

33 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลโคกม่ังงอย  และต าบล ถนนลูกรังช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านโคกม่ังงอย บ้านโสก  อ าเภอคอนสวรรค์  กว้าง 3.80 เมตร  ยาว 4,700.00 เมตร ต าบลโคกม่ังงอย   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 10 ต าบลโคกม่ังงอย - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ บ้านโสก  อ าเภอคอนสวรรค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโสก หมู่ท่ี 1 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านโสก ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,270.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,937.00 ลูกบาศก์เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโคกม่ังงอย  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

บ้านโสก  อ าเภอคอนสวรรค์  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดเร่ิมต้น  N=15.9338233333333  E=102.2505600000000

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดส้ินสุด  N=15.9201888888888  E=102.2631399999999

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/38



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

34 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลโคกม่ังงอย   และต าบล ถนนลูกรังช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโคกม่ังงอย ห้วยไร่   อ าเภอคอนสวรรค์ กว้าง 5.50 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร ต าบลโคกม่ังงอย  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 2  ต าบลโคกม่ังงอย - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ห้วยไร่  อ าเภอคอนสวรรค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านดงเย็น   หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลห้วยไร่   ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,543.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโคกม่ังงอย   และต าบล ไม่น้อยกว่า 1,964.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ห้วยไร่   อ าเภอคอนสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น  N=15.9382800000000  E=102.2415011111111

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด  N=15.9547366666666  E=102.2329488888888

5-9/39



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลูกรัง  กว้าง 5.00-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  ชย.ถ.1-0087 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ยาว  5,539.00 เมตร อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองเม็ก  -  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองโนน้อย - 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

บ้านหนองโก อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางรวม 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสวรรค์ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=15.9631700000000 E=102.3239499999999

จุดส้ินสุด N=15.9629811111111 E=102.3312977777777

5-9/40



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองคู   อ าเภอบ้านแท่น ถนนดินและถนนหินคลุก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองคู และต าบลหนองสังข์ กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 888.00 เมตร ต าบลหนองคู  อ าเภอบ้านแท่น เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1  ต าบลหนองคู อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองสังข์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอบ้านแท่น - ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านหนองพอก  หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลหนองสังข์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอแก้งคร้อ ต าบลหนองคู   อ าเภอบ้านแท่น ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลหนองสังข์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.28761333333333 E=102.3909599999999

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.28599333333333 E=102.3918155555555

5-9/41



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

37 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลหนองคู และต าบลบ้านเต่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 0.770 กิโลเมตร . ต าบลหนองคู และต าบลบ้านเต่า เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านดอนมะเกลือ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 3  ต าบลหนองคู  - ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

บ้านหินลาด 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

หมู่ท่ี 2  ต าบลบ้านเต่า ต าบลหนองคู และต าบลบ้านเต่า ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ยาว 770.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 3,850.00 ตารางเมตร

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.3385799999999 E=102.3705255555555

จุดส้ินสุด  N=16.3398888888888 E=102.3759511111111

5-9/42



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองคู อ าเภอบ้านแท่น ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 770 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง   บ้านหนองคู และต าบลบ้านดอน อ าเภอภูเขียว ด าเนินการ ต าบลหนองคู อ าเภอบ้านแท่น เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองคู จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร และต าบลบ้านดอน สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอบ้านแท่น  -  ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ระยะทางรวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านดอนไก่เถ่ือน  หมู่ท่ี 1 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านดอน 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองคู อ าเภอบ้านแท่น (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลบ้านดอน อ าเภอภูเขียว และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดเร่ิมต้น N=16.3158799999999 E=102.3557177777777

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดส้ินสุด N=16.3140799999999 E=102.3533055555555

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/43



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

39 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลบ้านเด่ือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  และต าบล กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลบ้านเด่ือ เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านห้วยโป่ง หนองบัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  ด าเนินการ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 10  ต าบลบ้านเด่ือ จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และต าบลหนองบัวแดง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete อ าเภอหนองบัวแดง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บ้านหนองไฮใต้ หมู่ท่ี 8 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 796.00 เมตร หนา 0.03 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง

อ าเภอหนองบัวแดง ต าบลบ้านเด่ือ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 3,980.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

หนองบัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดเร่ิมต้น  N=16.0699255555555  E=101.8431322222222

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดส้ินสุด   N=16.0651433333333  E=101.8385588888888

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/44



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

40 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  บ้านน้อยพัฒนา ต าบลบ้านเด่ือ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 12  ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  และต าบล กว้าง  7.00  เมตร  ยาว  1.925  กิโลเมตร ต าบลบ้านเด่ือ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  - กุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  ด าเนินการ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านนาคานหัก   หมู่ท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนลาดยาง   โดยวิธี และต าบลกุดชุมแสง เพ่ิมข้ึน

ต าบลกุดชุมแสง ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING อ าเภอหนองบัวแดง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 366.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ต าบลบ้านเด่ือ ไม่น้อยกว่า  2,196.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

กุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด  

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดเร่ิมต้น  N=16.0771288888888  E=101.9009855555555

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดส้ินสุด   N=16.0739555555555  E=101.9002911111111

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/45



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  บ้านเมืองกลาง ต าบลโนนกอก   และต าบล ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 1  ต าบลโนนกอก - หนองข่า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1.000  กิโลเมตร ต าบลโนนกอก   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองข่า  หมู่ท่ี  1  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ หนองข่า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลหนองข่า ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลโนนกอก   และต าบล หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรและการสัญจร

หนองข่า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 1,104.00 ตารางเมตร ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด  

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดเร่ิมต้น  N=16.1686044444444  E=101.9206088888888

จุดส้ินสุด  N=16.1694733333333  E=101.9191477777777
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองข่า และต าบลบ้านเด่ือ ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านกุดจิก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ยาว  1,500.00  เมตร ต าบลหนองข่า  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองข่า - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ บ้านเด่ือ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านเด่ือ  หมู่ท่ี 1 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านเด่ือ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองข่า และต าบลบ้านเด่ือ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1219255555555 E=101.8626011111111

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.1218055555555 E=101.8645377777777
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

43 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลโนนทอง  และต าบลกุดเลาะ ถนนหินคลุกช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง   บ้านโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กว้าง  5.00-6.00 เมตร ยาว  2,440.00 เมตร ต าบลโนนทอง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1  ต าบลโนนทอง - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ กุดเลาะ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านพรม  หมู่ท่ี 1 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลกุดเลาะ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,005.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโนนทอง  และต าบลกุดเลาะ 617.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.3117233333333 E=101.9072700000000

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.3132777777777 E=101.9158522222222
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

44 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

สายทาง ชย.ถ.1-0071 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านศาลา - บ้านตลาด จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  6.00-8.00  เมตร ยาว  2.483 กิโลเมตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ช่วงท่ี 1 กม.0+870 - กม.0+890 ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ช่วงท่ี 2 กม.0+890 - กม.1+043

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 153.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,078.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด

จุดเร่ิมต้น  N=16.3091422222222   E=101.9663477777777

จุดส้ินสุด  N=16.31007666666666  E=101.9667855555555

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลสระโพนทอง  และต าบล ถนนหินคลุก  กว้าง  4.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านสระโพนทอง บ้านยาง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ยาว  365.00 เมตร ต าบลสระโพนทอง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4  ต าบลสระโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ  ได้ใช้ถนนในการ ด าเนินการ และต าบลบ้านยาง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

- บ้านยาง  หมู่ท่ี 1  สัญจร ไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 210.00 เมตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านยาง  และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลสระโพนทอง  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

บ้านยาง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ พิกัด ไป - มา

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก   N=16.2579366666666   E=101.9607199999999

สู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.2594866666666   E=101.9598966666666
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านยาง  และต าบลบ้านบัว ถนนหินคลุก   กว้าง  3.00-3.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง   บ้านเมืองเก่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ยาว  330.00  เมตร ต าบลบ้านยาง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านยาง - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ บ้านบัว  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านเก่าน้อย  หมู่ท่ี 3 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านบัว ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 278.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านยาง  และต าบลบ้านบัว ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=16.2595911111111   E=101.9162422222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.2572055555555   E=101.9165033333333

5-9/51



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองบัวแดง ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00-5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโสกรัง และต าบลหนองแวง ยาว  1,490.00  เมตร ต าบลหนองบัวแดง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองบัวแดง-   อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองแวง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองปล้อง  หมู่ท่ี 2 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง  เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองแวง ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองบัวแดง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลหนองแวง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.0831955555555 E=101.7685022222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.0932822222222 E=101.7675744444444
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองแวง ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00-5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองปล้อง และต าบลหนองบัวแดง ยาว  3,870.00  เมตร ต าบลหนองแวง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแวง - อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโสกรัง  หมู่ท่ี 7 ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง  เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองบัวแดง  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองแวง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลหนองบัวแดง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1099144444444 E=101.7570877777777

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.1078477777777 E=101.7549188888888

5-9/53



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 268,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก    ต าบลหนองบัวแดง ถนนหินคลุก   กว้าง  6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านหนองไฮเหนือ และต าบลหนองแวง ยาว  73.00 เมตร ต าบลหนองบัวแดง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองแวง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

- บ้านหนองปล้อง  หมู่ท่ี 2 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองแวง  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองบัวแดง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลหนองแวง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1266011111111 E=101.8290988888888

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.1261222222222 E=101.8286033333333

5-9/54



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 732,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองแวง ถนนลูกรัง   กว้าง 5.00-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองปล้อง และต าบลหนองบัวแดง ยาว  665.00  เมตร ต าบลหนองแวง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 2  ต าบลหนองแวง - อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองนกออก ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง  เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองบัวแดง ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองแวง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลหนองบัวแดง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1148533333333 E=101.7414166666666

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.1168811111111 E=101.7417966666666

5-9/55



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 13,770,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองแวง และต าบลคูเมือง ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านห้วยไผ่ใต้ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 4,750.00 เมตร ต าบลหนองแวง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 3  ต าบลหนองแวง ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ คูเมือง  อ าเภอหนองบัวแดง  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

 - บ้านโนนคูณ  หมู่ท่ี 11 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลคูเมือง  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 4,750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง ต าบลหนองแวง และต าบลคูเมือง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 23,750.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0582522222222 E=101.6856511111111

จุดส้ินสุด N=16.0300466666666 E=101.6807711111111

5-9/56



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

52 ก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ด าเนินการ - - - - 7,270,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รางระบายน้ าคอนกรีต ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ

ฝาตะแกรงเหล็ก ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป – มา ขนาด 0.60x0.60 เมตร  ยาว 1,590.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

สายทาง  ชย.ถ.1-0061 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ มีความปลอดภัยในการเดิน

บ้านหนองบัวแดง - 2. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ทางสัญจร และลดจ านวนการ

บ้านโหล่น  ถนน สร้างความปลอดภัยในชีวิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ได้ใช้ถนนท่ีความสะดวก รวดเร็ว เกิดอุบัติเหตุทางถนนใน

อ าเภอหนองบัวแดง และทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชนใน พิกัด และปลอดภัย  ในการเดินทาง สายทางขององค์การบริหาร

จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ี  อ าเภอหนองบัวแดง จุดเร่ิมต้น N=16.1162133333333 E=101.7363844444444 สัญจรไป-มา ส่วนจังหวัดชัยภูมิลดลง

จังหวัดชัยภูมิ จุดส้ินสุด N=16.1219055555555 E=101.7227999999999 3. ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ

  หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

53 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 780,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลหนองบัวแดง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอหนองบัวแดง  และต าบล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.600 กิโลเมตร ต าบลหนองบัวแดง เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง บ้านหนองไฮเหนือ หนองข่า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และต าบลหนองข่า เพ่ิมข้ึน

อ าเภอหนองบัวแดง  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บ้านนาสมบูรณ์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า จังหวัดชัยภูมิ ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองข่า 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี 3,000.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ต าบลหนองบัวแดง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง  และต าบล และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ทางการเกษตรและการสัญจร

หนองข่า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ พิกัด ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น N=16.1275799999999 E=101.8357911111111

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดส้ินสุด  N=16.1253377777777 E=101.8407244444444

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

54 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลหนองแวง ถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านดวงสวรรค์ และต าบลหนองบัวแดง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ต าบลหนองแวง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 19  ต าบลหนองแวง  - อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองนกออก  ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง  เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองบัวแดง ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 508.00 ลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองแวง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลหนองบัวแดง และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พิกัด ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดเร่ิมต้น N=16.1235022222222 E=101.7201400000000

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดส้ินสุด N=16.1237377777777 E=101.7292777777777

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

55 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลหนองบัวแดง ถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านหนองนกออก และต าบลหนองแวง กว้าง 4.30 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ต าบลหนองบัวแดง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองแวง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

- บ้านหนองประดู่ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง  เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 14 ต าบลหนองแวง ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองบัวแดง ไม่น้อยกว่า 514.00 ลูกบาศก์เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลหนองแวง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1226444444444 E=101.7545811111111

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.1211644444444 E=101.7623455555555
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

56 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลหนองบัวใหญ่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete และต าบลบ้านกอก  อ าเภอจัตุรัส กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 715.00 เมตร ต าบลหนองบัวใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง บ้านหนองบัวรอง จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลบ้านกอก  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองบัวใหญ่ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอจัตุรัส เพ่ิมข้ึน

 - บ้านส าโรงทุ่ง  หมู่ท่ี 4 ได้สะดวก  รวดเร็ว และปลอดภัย ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านกอก  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองบัวใหญ่ ยาว 398.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลบ้านกอก  อ าเภอจัตุรัส หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.5840444444444   E=101.8695433333333

  N=15.5811533333333   E=101.8693700000000

5-9/61



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านกอก   และต าบล ถนนลูกรัง   กว้าง  6.00-7.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านสระส่ีเหล่ียม หนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  ยาว  420.00  เมตร ต าบลบ้านกอก เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 14 ต าบลบ้านกอก - จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการ และต าบลหนองบัวโคก สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองพง  หมู่ท่ี 6 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทางรวม 136.00 เมตร อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองบัวโคก ได้สะดวก  รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 816.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลบ้านกอก   และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

หนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ  พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.4819122222222   E=101.8987855555555

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.4830688888888   E=101.8953433333333

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/62



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

58 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 8,432,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  กว้าง  6.00 เมตร ยาว 3.950 กิโลเมตร ต าบลวังชมภู และต าบลท่าใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านโนนตูม ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวแดง   สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 7 ต าบลวังชมภู - ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วงท่ี 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลท่าใหญ่ ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอหนองบัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  ยาว 1,360.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ช่วงท่ี 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 810.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ช่วงท่ี 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 23,700.00 ตารางเมตร
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด
ช่วงท่ี 1     N=16.1099533333333   E=101.6602388888888

              N=16.0981088888888   E=101.6586577777777

ช่วงท่ี 2     N=16.0981088888888   E=101.6586577777777

              N=16.0912199999999   E=101.6565199999999

ช่วงท่ี 3      N=16.0912199999999   E=101.6565199999999

               N=16.0776444444444   E=101.6529100000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลนายางกลัก   และต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง  5.50-6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านน้ าลาด บ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต ยาว  2,100.00 เมตร ต าบลนายางกลัก   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4 ต าบลนายางกลัก - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ บ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านเทพพนา  หมู่ท่ี 10 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านไร่ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม  494.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเทพสถิต 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,470.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลนายางกลัก   และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

บ้านไร่   อ าเภอเทพสถิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.7199722222222   E=101.4473733333333

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.7224466666666   E=101.4457888888888

5-9/65



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลนายางกลัก และต าบลโป่งนก ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านเทพนิมิตร อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ยาว   2,000.00  เมตร ต าบลนายางกลัก   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 12 ต าบลนายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ โป่งนก   อ าเภอเทพสถิต สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

 - บ้านบุ่งเวียน  หมู่ท่ี 4 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลโป่งนก  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม  491.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเทพสถิต  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,455.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลนายางกลัก และต าบลโป่งนก ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.7249622222222   E=101.6407044444444

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.7237288888888   E=101.6366388888888

5-9/66



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00-6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านห้วยหินฝน และต าบลโสกปลาดุก ยาว 2,100.00 เมตร ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 10 ต าบลนายางกลัก อ าเภอหนองบัวระเหว ด าเนินการ และต าบลโสกปลาดุก สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเทพสถิต  - จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอหนองบัวระเหว เพ่ิมข้ึน

บ้านท่าบอน  หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม 329.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโสกปลาดุก  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,645.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลโสกปลาดุก และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอหนองบัวระเหว พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ   N=15.7077844444444   E=101.5928499999999

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.7080055555555   E=101.5958900000000

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/67



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

62 ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

Asphaltic  Concrete ต าบลกวางโจน  และต าบลธาตุทอง ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านหนองกุงเก่า  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  กว้าง  5.00 เมตร ยาว 3.835 กิโลเมตร ต าบลกวางโจน   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 6  ต าบลกวางโจน - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ ธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองกุงใหม่  หมู่ท่ี 3 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว Asphaltic  Concrete จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ิมข้ึน

ต าบลธาตุทอง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.0+270 ถึง 0+536  ผิวจราจร  กว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต าบลกวางโจน  และต าบลธาตุทอง ยาว  266.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,330.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=16.2651211111111   E=102.1951466666666

  N=16.2634855555555   E=102.1933244444444

5-9/68



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

63 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง บ้านกุดหมากเห็บ ต าบลบ้านดอน และต าบลบ้านเพชร ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 7  ต าบลบ้านดอน - อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  กว้าง  6.00 เมตร ยาว 1.725 กิโลเมตร ต าบลบ้านดอน   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านเพชร  หมู่ท่ี 1 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ บ้านเพชร   อ าเภอภูเขียว สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลบ้านเพชร ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านดอน และต าบลบ้านเพชร กม.0+000 ถึง 0+179 ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ยาว  179.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,074.00 ตารางเมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=16.3033000000000   E=102.3005000000000

  N=16.3036588888888   E=102.2989111111111
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโนนสะอาด ถนนลูกรัง   กว้าง 4.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค์ ยาว 700.00 เมตร ต าบลโนนสะอาด เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนสะอาด และต าบลลาดใหญ่  ด าเนินการ อ าเภอคอนสวรรค์  และต าบล สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอคอนสวรรค์ - อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ลาดใหญ่   อ าเภอเมืองชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านดงบัง   หมู่ท่ี 4 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลลาดใหญ่  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโนนสะอาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอคอนสวรรค์ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

และต าบลลาดใหญ่  พิกัด

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น N=15.8119866666666 E=102.2460733333333

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดส้ินสุด N=15.8101544444444 E=102.2465566666666

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโนนสะอาด   และต าบล ถนนลูกรัง   กว้าง 5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านโนนสะอาด หนองขาม  อ าเภอคอนสวรรค์ ยาว 1,200.00 เมตร ต าบลโนนสะอาด เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนสะอาด - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองขาม สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 7 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองขาม ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโนนสะอาด   และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

หนองขาม  อ าเภอคอนสวรรค์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.8139100000000 E=102.2508233333333

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.8152311111111 E=102.2494500000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

66 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลห้วยไร่   ถนนลูกรังช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโสกมูลนาค และต าบลช่องสามหมอ กว้าง 4.30 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร ต าบลห้วยไร่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 5  ต าบลห้วยไร่ - อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลช่องสามหมอ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโสกหาด  หมู่ท่ี 2 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลช่องสามหมอ  ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,032.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสวรรค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลห้วยไร่  ไม่น้อยกว่า 1,707.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลช่องสามหมอ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.0163633333333 E=102.2721499999999

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.0120400000000 E=102.2593866666666

5-9/72



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลถ้ าวัวแดง  และต าบลวังชมภู ถนนลูกรัง  กว้าง 5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านภูผาทอง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลถ้ าวัวแดง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 10  ต าบลถ้ าวัวแดง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ วังชมภู  อ าเภอหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองพวง  หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลวังชมภู   2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง ต าบลถ้ าวัวแดง  และต าบลวังชมภู หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=16.1324633333333   E=101.4951266666666

  N=16.1337255555555   E=101.4959333333333

5-9/73



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ ถนนลูกรัง   กว้าง  5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านห้วยหัน อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4  ต าบลวังชมภู - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านภูนกเขียน  หมู่ท่ี 7 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลท่าใหญ่  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม  163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=16.1222577777777   E=101.6261077777777

  N=16.1207633333333   E=101.6260488888888

5-9/74



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

69 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 2,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  ชย.ถ. 1-0061 อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองบัวแดง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 0.650 กิโลเมตร อ าเภอหนองบัวแดง เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านโหล่น  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอหนองบัวแดง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต กม.21+256 ถึง กม. 21+802 ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว  546.00 เมตร ไป - มา

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,368.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=16.1616022222222   E=101.6305244444444
  N=16.1626733333333   E=101.6255666666666

5-9/75



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ ถนนลูกรัง  กว้าง  5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโนนตูม อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยาว 1,400.00 เมตร ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7  ต าบลวังชมภู - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านภูนกเขียน หมู่ท่ี 7  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจร  กว้าง  5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลท่าใหญ่  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม  163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง ต าบลวังชมภู  และต าบลท่าใหญ่ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=16.0994588888888   E=101.6580866666666

  N=16.0992644444444   E=101.6565799999999

5-9/76



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลถ้ าวัวแดง  ถนนลูกรัง  กว้าง 4.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านภูผาทอง อ าเภอหนองบัวแดง  และต าบล ยาว 1,000.00 เมตร ต าบลถ้ าวัวแดง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 10  ต าบลถ้ าวัวแดง บ้านเจียง  อ าเภอภักดีชุมพล ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวแดง และต าบล สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอหนองบัวแดง - จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร บ้านเจียง   อ าเภอภักดีชุมพล เพ่ิมข้ึน

บ้านคลองจันลา หมู่ท่ี 6 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม 209.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านเจียง ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 836.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภักดีชุมพล 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลถ้ าวัวแดง  (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอหนองบัวแดง  และต าบล และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

บ้านเจียง  อ าเภอภักดีชุมพล พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ   N=16.1211655555555   E=101.4860244444444

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=16.1194088888888   E=101.4855933333333

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/77



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง ชย.ถ. 1-0107 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กว้าง  8.00 เมตร  ยาว  220.00 เมตร อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านวังอ้ายโพธ์ิ  - ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านวังใหม่พัฒนา 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

อ าเภอเทพสถิต  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางรวม 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 808.00 ตารางเมตร ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=15.5460399999999   E=101.4623266666666

  N=15.5461155555555   E=101.4613966666666

5-9/78



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโป่งนก และต าบลนายางกลัก ถนนลูกรัง+หินคลุก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านใหม่ชัยมงคล อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  5.00-6.00 เมตร  ยาว 1,100.00 เมตร ต าบลโป่งนก  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 10  ต าบลโป่งนก - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ นายางกลัก  อ าเภอเทพสถิต สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านน้ าลาด หมู่ท่ี 4  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลนายางกลัก  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม  164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเทพสถิต  ต าบลโป่งนก และต าบลนายางกลัก หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=15.8222655555555   E=101.4549833333333

  N=15.8222099999999   E=101.4535100000000

5-9/79



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต  ถนนลูกรัง  กว้าง  5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านศิลาทอง และต าบลวังตะเฆ่  ยาว   465.00 เมตร ต าบลโป่งนก   อ าเภอเทพสถิต  เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 6 ต าบลโป่งนก อ าเภอหนองบัวระเหว ด าเนินการ และต าบลวังตะเฆ่ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเทพสถิต - จังหวัดชัยภูมิ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร อ าเภอหนองบัวระเหว เพ่ิมข้ึน

บ้านท่าโป่ง  หมู่ท่ี 4  ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม  210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลวังตะเฆ่ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโป่งนก  อ าเภอเทพสถิต  (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

และต าบลวังตะเฆ่  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

อ าเภอหนองบัวระเหว พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ    N=15.8321066666666   E=101.4918144444444

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.8334555555555   E=101.4931533333333

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/80



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 2,260,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลตลาดแร้ง   และต าบล ถนนลูกรัง  กว้าง  4.50-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านห้วย หมู่ท่ี 8 บ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า ยาว 465.00 เมตร ต าบลตลาดแร้ง  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลตลาดแร้ง - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ บ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนส้มมอ  หมู่ท่ี  18 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านเขว้า ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทาง  65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ้านเขว้า  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลตลาดแร้ง   และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

บ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง  695.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,475.00  ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

5-9/81



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด

ช่วงท่ี 1  N=15.7717955555555 E=101.8798444444444

           N=15.7712244444444 E=101.8798955555555

ช่วงท่ี 2  N=15.7712244444444 E=101.8798955555555

           N=15.7652755555555 E=101.8809833333333
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

76 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 740,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น   สายทาง ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า ถนนดิน   กว้าง  6.00-6.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองโสมงเหนือ และต าบลโคกสูง ยาว 1,500.00 เมตร ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8  ต าบลโนนแดง อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการ และต าบลโคกสูง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอบ้านเขว้า - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านห้วยยาง  หมู่ท่ี 4 ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 975.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโคกสูง  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า ไม่น้อยกว่า 899.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลโคกสูง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.8394544444444   E=101.8948800000000

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.8474699999999   E=101.8873700000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลเกาะมะนาว   และต าบล ถนนลูกรัง   กว้าง  5.00-5.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านโปร่งพัฒนา บ้านชวน  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ยาว   336.00 เมตร ต าบลต าบลเกาะมะนาว  เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 6 ต าบลเกาะมะนาว- จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลบ้านชวน สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองตะไก้  หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านชวน ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทางรวม  210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลเกาะมะนาว   และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

บ้านชวน  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.5040800000000   E=101.6176700000000

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.5058400000000   E=101.6181333333333

5-9/84



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านตาล  ถนนลูกรัง  กว้าง  4.50-5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านกุดแคน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ยาว   1,600.00 เมตร ต าบลบ้านตาล  เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7  ต าบลบ้านตาล  ต าบลบ้านขาม   อ าเภอจัตุรัส ด าเนินการ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  - จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ต าบลบ้านขาม   อ าเภอจัตุรัส เพ่ิมข้ึน

บ้านใหม่นาดี   หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม  210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านขาม ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลบ้านตาล  (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ต าบลบ้านขาม   อ าเภอจัตุรัส พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ N=15.5270366666666 E=101.7229811111111

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต N=15.5249633333333 E=101.7335600000000

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/85



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

79 ขยายถนนผิวจราจร 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ถนนหินคลุก กว้าง 5.50 เมตร ยาว 185.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  ชย.ถ. 1-0007 จังหวัดชัยภูมิ (ช่วงหน้าโรงเรียนบ าเหน็จณรงค์วิทยาคม) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เกษตรของประชาชน  มีความ

แยก ทล.2179 - บ้านชวน ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางรวม  150.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.5055044444444   E=101.6903788888888

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.5055366666666   E=101.6886166666666

5-9/86



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลเกาะมะนาว   ถนนลูกรัง  กว้าง  7.00-8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านเกาะมะนาว  และต าบลโคกเพชรพัฒนา ยาว 2,320.00 เมตร ต าบลเกาะมะนาว   เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1 ต าบลเกาะมะนาว - อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ด าเนินการ และต าบลโคกเพชรพัฒนา สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านคันฉูเก่า  หมู่ท่ี 5 จังหวัดชัยภูมิ  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เพ่ิมข้ึน

ต าบลโคกเพชรพัฒนา ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม  138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลเกาะมะนาว   (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลโคกเพชรพัฒนา และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ  N=15.4884688888888 E=101.5957111111111

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต N=15.4812611111111 E=101.5794211111111

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/87



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโคกเพชรพัฒนา ถนนลูกรัง  กว้าง  6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านหนองตะคลอง และต าบลเกาะมะนาว  ยาว 1,060.00  เมตร ต าบลโคกเพชรพัฒนา เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ด าเนินการ และต าบลเกาะมะนาว  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

 - บ้านจอมแก้ว  หมู่ท่ี 3 จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เพ่ิมข้ึน

ต าบลเกาะมะนาว ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ  3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลโคกเพชรพัฒนา (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลเกาะมะนาว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ ช่วงท่ี 1 N=15.4517533333333 E=101.6001844444444

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ช่วงท่ี 1 N=15.4571500000000 E=101.6019011111111

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ช่วงท่ี 2 N=15.4571500000000 E=101.6019011111111

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ช่วงท่ี 1 N=15.4659222222222 E=101.6049788888888

5-9/88



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

82 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  ชย.ถ. 1-0072 อ าเภอเมืองชัยภมิ   จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย  ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านกุดละลม - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กว้าง  6.00-8.00 เมตร  ยาว 18.476 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภมิ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองแหน ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี 2) อ าเภอเมืองชัยภมิ   จังหวัดชัยภูมิ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต กม.2+667 ถึง กม. 2+800 ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว  133.00 เมตร 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=15.7249788888888   E=102.0452855555555

  N=15.7244411111111   E=102.0463966666666

5-9/89



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

83 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  ชย.ถ. 1-0022 อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย  ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านวังก้านเหลือง  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 0.690 กิโลเมตร อ าเภอเมืองชัยภมิ จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านโนนน้อย ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี 2) อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต กม.0+985 ถึง กม. 1+160 ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว  175.00 เมตร 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

1,050.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=15.6933522222222   E=101.9962166666666

  N=15.6923744444444   E=101.9955411111111

5-9/90



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

84 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลเก่าย่าดี  อ าเภอแก้งคร้อ ถนนลูกรัง   กว้าง  6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านเก่าย่าดี และต าบลท่าหินโงม   ยาว  2,550.00  เมตร ต าบลเก่าย่าดี  อ าเภอแก้งคร้อ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1 ต าบลเก่าย่าดี อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลท่าหินโงม สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอแก้งคร้อ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านท่าหินโงม หมู่ท่ี 1 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,135.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลท่าหินโงม 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลเก่าย่าดี  อ าเภอแก้งคร้อ 1,969.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลท่าหินโงม   (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.0447133333333 E=102.0602422222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.0373511111111 E=102.0801000000000

5-9/91



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

85 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลโคกกุง และต าบลหนองขาม ถนนลูกรัง+หินคลุก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโคกกุง อ าเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 4.50 เมตร  ยาว  2,650.00 เมตร ต าบลโคกกุง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1  ต าบลโคกกุง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ หนองขาม  อ าเภอแก้งคร้อ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองขามใต้  หมู่ท่ี 9 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองขาม  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 4.50 เมตร ยาว 788.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอแก้งคร้อ ต าบลโคกกุง และต าบลหนองขาม หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 549.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.1274000000000 E=102.1940000000000

จุดส้ินสุด N=16.1442000000000 E=102.1878000000000

5-9/92



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

86 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งคร้อ ถนนลูกรัง+หินคลุก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านห้วยหวาย และต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 2,490.00 เมตร ต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งคร้อ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 10  ต าบลหลุบคา จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลธาตุทอง  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอแก้งคร้อ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านฝายพญานาค ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 815.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

หมู่ท่ี 13 ต าบลธาตุทอง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งคร้อ ไม่น้อยกว่า 568.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลธาตุทอง  อ าเภอภูเขียว (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1940000000000 E=102.2556000000000

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.2117000000000 E=102.2535000000000

5-9/93



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

87 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น  สายทาง ต าบลหนองขาม ถนนลูกรัง+หินคลุก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองมะเขือใหม่ และต าบลช่องสามหมอ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร ต าบลหนองขาม เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองขาม - อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลช่องสามหมอ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนทองหลาง หมู่ท่ี 4 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ช่วงท่ี 1 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลช่องสามหมอ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 970.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอแก้งคร้อ  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 2 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหนองขาม กว้าง 4.50 เมตร ยาว 252.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลช่องสามหมอ หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 562.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 1 N=16.1280977777777 E=102.2232166666666

จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 1 N=16.1203733333333 E=102.2204633333333

จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 2 N=16.1200500000000 E=102.2206199999999

จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 2 N=16.1135611111111 E=102.2233211111111

5-9/94



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

88 ปรับปรุงถนนลูกรังบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลท่ามะไฟหวาน  ถนนลูกรัง  กว้าง  4.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านท่าเว่อ อ าเภอแก้งคร้อ และต าบลธาตุทอง ยาว 2,910.00 เมตร ต าบลท่ามะไฟหวาน เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ อ าเภอแก้งคร้อ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอแก้งคร้อ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร และต าบลธาตุทอง เพ่ิมข้ึน

บ้านธาตุทอง  หมู่ท่ี 9  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลธาตุทอง  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว  ต าบลท่ามะไฟหวาน  2,029.00 ลูกบาศก์เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ และต าบลธาตุทอง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1943055555555 E=102.0856677777777

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.2021755555555 E=102.0857199999999

5-9/95



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

89 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,986,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  บ้านหัวหนอง ต าบลหนองบัวระเหว ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองบัวระเหว อ าเภอหนองบัวระเหว กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร ต าบลหนองบัวระเหว เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอหนองบัวระเหว - และต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส ด าเนินการ อ าเภอหนองบัวระเหว   สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านซาด  หมู่ท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี และต าบลส้มป่อย  อ าเภอจัตุรัส เพ่ิมข้ึน

ต าบลส้มป่อย  ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 70.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลหนองบัวระเหว ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

  อ าเภอหนองบัวระเหว ยาว 660.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป - มา

และต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,310.00 ตารางเมตร

จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/96



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด

จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 1 N=15.7560322222222 E=101.7714855555555

จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 1 N=15.7559322222222 E=101.7721222222222

จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 2 N=15.7559322222222 E=101.7721222222222

จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 2 N=15.7524800000000 E=101.7766666666666
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

90 ปรับปรุงถนนผิวจราจร 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

หินคลุกบดอัดแน่น ต าบลบ้านเจียง   และต าบล ถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านหนองใหญ่ แหลมทอง  อ าเภอภักดีชุมพล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,800.00 เมตร ต าบลบ้านเจียง    และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 5  ต าบลบ้านเจียง - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ แหลมทอง  อ าเภอภักดีชุมพล สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหินเหิบ  หมู่ท่ี 4 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลแหลมทอง  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอภักดีชุมพล 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านเจียง   และต าบล 1,037.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

แหลมทอง  อ าเภอภักดีชุมพล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.0303066666666 E=101.4843111111111

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.0543177777777 E=101.4488822222222

5-9/98



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลเจาทอง และต าบลแหลมทอง ถนนลูกรัง  กว้าง  7.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านราษฎร์บูรณะ อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ยาว  3,000.00  เมตร ต าบลเจาทอง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 9  ต าบลเจาทอง  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ แหลมทอง   อ าเภอภักดีชุมพล สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านซับไทรทอง  หมู่ท่ี 8 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลแหลมทอง  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอภักดีชุมพล ต าบลเจาทอง และต าบลแหลมทอง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=15.9285699999999 E=101.4182277777777

จุดส้ินสุด N=15.9390555555555 E=101.3983099999999
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

92 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ด าเนินการ -  - - - 2,219,000 ร้อยละ 80 1. สะพานข้ามล าห้วยมี กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลแหลมทอง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

สายทาง  บ้านวังตะคู  และต าบลบ้านเจียง กว้างข้างละ 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ต าบลแหลมทอง 2. การคมนาคมขนส่งทาง

หมู่ท่ี 6  ต าบลแหลมทอง - อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ แบบไม่มีทางเท้า และต าบลบ้านเจียง การเกษตรของประชาชน

บ้านโนนระเวียง  หมู่ท่ี 4  ได้ใช้สะพานในการสัญจรข้าม (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว 

ต าบลบ้านเจียง  ล าห้วยได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว แบบเลขท่ี ท.3-03 พร้อมก่อสร้างป้องกันการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

อ าเภอภักดีชุมพล  และปลอดภัย กัดเซาะคอสะพานชนิดดาดคอนกรีต ได้ใช้สะพานข้ามล าห้วยเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ตามแบบเลขท่ี มฐ.อบจ.16-001-48) ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลแหลมทอง พิกัด และการสัญจรไป-มา

และต าบลบ้านเจียง จุดเร่ิมต้น N=15.9529077777777 E=101.4419899999999

อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ จุดส้ินสุด N=15.9528311111111 E=101.4422188888888

ได้ใช้สะพานข้ามล าห้วยในการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

5-9/100



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

93 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 2,110,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง บ้านหนองเซียงซา ต าบลผักปัง และต าบลบ้านแก้ง ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 8 ต าบลผักปัง - อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.790 กิโลเมตร ต าบลผักปัง และต าบลบ้านแก้ง เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองดินด า หมู่ท่ี 2 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลบ้านแก้ง ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลผักปัง และต าบลบ้านแก้ง กม.1+405 ถึง กม.1+990 ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.4135444444444 E=102.1194799999999

จุดส้ินสุด  N=16.4124666666666 E=102.1121966666666

5-9/101



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

94 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง บ้านหนองแซง ต าบลบ้านแก้ง และต าบลหนองตูม ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านแก้ง - อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 0.350 กิโลเมตร ต าบลบ้านแก้ง  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านสว่าง หมู่ท่ี 2 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ หนองตูม  อ าเภอภูเขียว สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลหนองตูม ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านแก้ง และต าบลหนองตูม ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต 1,092.00 ตารางเมตร ไป - มา

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.4035022222222 E=102.0772000000000

จุดส้ินสุด N=16.4047944444444 E=102.0741844444444

5-9/102



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

95 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 190,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลบ้านแก้ง   อ าเภอภูเขียว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete และต าบลบ้านหัน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.145 กิโลเมตร ต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอภูเขียว เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านนาหนองทุ่ม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ด าเนินการ และต าบลบ้านหัน สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 7  ต าบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 145.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

บ้านกุดกว้าง  หมู่ท่ี 10 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลบ้านหัน 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ต าบลบ้านแก้ง   อ าเภอภูเขียว และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลบ้านหัน พิกัด ไป - มา

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จุดเร่ิมต้น N=16.4006866666666 E=102.0060633333333

จังหวัดชัยภูมิ จุดส้ินสุด  N=16.3994144444444 E=102.0058055555555

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/103



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

96 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 200,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลโคกสะอาด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete และต าบลหนองคอนไทย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.130 กิโลเมตร ต าบลโคกสะอาด เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองคอนไทย สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 9  ต าบลโคกสะอาด - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านหนองเบน  หมู่ท่ี 5 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลหนองคอนไทย 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโคกสะอาด 780.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลหนองคอนไทย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.4672566666666 E=102.1271211111111

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด  N=16.4673500000000 E=102.1282644444444

5-9/104



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

97 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 630,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลบ้านแก้ง   อ าเภอภูเขียว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete และต าบลบ้านหัน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.500 กิโลเมตร ต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอภูเขียว เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านโนนหินแร่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ด าเนินการ และต าบลบ้านหัน สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 5  ต าบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว-บ้านกุดกว้าง ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

หมู่ท่ี 10  ต าบลบ้านหัน ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี 2,500.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านแก้ง   อ าเภอภูเขียว (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  และต าบลบ้านหัน และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น  N=16.3921911111111  E=102.0168066666666

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดส้ินสุด  N=16.3883477777777  E=102.0146644444444

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/105



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

98 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 400,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ.1-0038 อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านลาด-บ้านนาผักเส้ียน ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กว้าง 7.00 เมตร ยาว 0.125 กิโลเมตร อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี  ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทางการเกษตรและการสัญจร 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต กม.0+355 ถึง กม.0+480 ไป - มา ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า  

  875.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.4096877777777 E=102.0187766666666

จุดส้ินสุด  N=16.4107322222222 E=102.0183233333333

5-9/106



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

99 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 490,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

ปูผิว Asphaltic Concrete ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร ถนนลาดยาง  กว้าง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง ชย.ถ.1-0055 และต าบลหนองโพนงาม ยาว 11.823 กิโลเมตร ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ด าเนินการ และต าบลหนองโพนงาม สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กม.0+150 ถึง 0+325 จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

  และต าบลหนองโพนงาม (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดเร่ิมต้น N=16.4691488888888 E=101.9516533333333

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดส้ินสุด N=16.4697388888888 E=101.9531244444444

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/107



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 7,163,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลตลาดแร้ง และต าบลชีบน ถนนหินคลุก-ถนนลาดยางช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง   บ้านโนนเปลือย อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,981.00 เมตร ต าบลตลาดแร้ง และต าบลชีบน เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7  ต าบลตลาดแร้ง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านยางนาดี  หมู่ท่ี 5 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 73.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลตลาดแร้ง และต าบลชีบน ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,908.00 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 11,448.00 ตารางเมตร

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 1 N=15.7907199999999 .E=101.8101322222222

จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 1 N=15.7910611111111 E=101.8095766666666

จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 2 N=15.7925633333333 .E=101.8007844444444

จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 2 N=15.8057144444444 E=101.8088977777777

5-9/108



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

101 ปรับปรุงถนนลาดยางปูผิว 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 492,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ต าบลช่องสามหมอ   และต าบล ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง ชย.ถ.1-0034 นาหนองทุ่ม   อ าเภอแก้งคร้อ ยาว 10.544 กิโลเมตร ต าบลช่องสามหมอ  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านแก้งคร้อ - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ นาหนองทุ่ม   อ าเภอแก้งคร้อ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านนาหนองทุ่ม  ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอแก้งคร้อ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ระยะทางรวม 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลช่องสามหมอ   และต าบล ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.40 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

นาหนองทุ่ม  อ าเภอแก้งคร้อ ผิวจราจรทางเช่ือม พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.1024366666666 E=102.2610433333333

จุดส้ินสุด N=16.1018688888888 E=102.2604444444444

5-9/109



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

102 ก่อสร้างถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ.1-0030 ต าบลช่องสามหมอ   และต าบล ถนนลูกรังเสียหาย ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านโนนทองหลาง - นาหนองทุ่ม   อ าเภอแก้งคร้อ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,450.00 เมตร ต าบลช่องสามหมอ  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านโคกล่าม  จังหวัดชัยภูมิ (ช่วง กม.6+620 ถึง กม.10+070) นาหนองทุ่ม   อ าเภอแก้งคร้อ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอแก้งคร้อ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ก่อสร้างถนนลาดยาง รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กม.9+815 ถึง 10+070 ผิวจราจร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลช่องสามหมอ   และต าบล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

นาหนองทุ่ม  อ าเภอแก้งคร้อ ผิว Asphaltic Concrete หนา 0.04 เมตร ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,530.00 ตารางเมตร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0743122222222 E=102.1573066666666

จุดส้ินสุด N=16.0748233333333 E=102.1596399999999
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

103 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,020,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น  สายทาง ต าบลนาหนองทุ่ม ถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองรวกพัฒนา และต าบลช่องสามหมอ กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร ต าบลนาหนองทุ่ม เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 18 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลช่องสามหมอ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

 - บ้านแสงเจริญ หมู่ท่ี 11  ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลช่องสามหมอ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอแก้งคร้อ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลนาหนองทุ่ม 1,114.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลช่องสามหมอ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.0605044444444 E=102.2094877777777

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.0516022222222 E=102.2155700000000

5-9/111



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

104 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น  สายทาง ต าบลนาหนองทุ่ม ถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองรวกพัฒนา และต าบลโคกกุง  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ต าบลนาหนองทุ่ม เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 2 ต าบลนาหนองทุ่ม - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ และต าบลโคกกุง  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 4 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลโคกกุง อ าเภอแก้งคร้อ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 874.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลนาหนองทุ่ม หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

และต าบลโคกกุง  จังหวัดชัยภูมิ 537.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0628611111111 E=102.1946888888888

จุดส้ินสุด N=16.0645244444444 E=102.1868188888888

5-9/112



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลคูเมือง และต าบลกุดชุมแสง ถนนลูกรัง+หินคลุก ต าบลคูเมือง และต าบลกุดชุมแสง 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านคูเมือง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร อ าเภอหนองบัวแดง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 14   ต าบลคูเมือง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโชคอ านวย  หมู่ท่ี 7 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 626.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลกุดชุมแสง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,504.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง ต าบลคูเมือง และต าบลกุดชุมแสง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.0426911111111   E=101.7342711111111

  N=16.0476422222222   E=101.7336444444444

5-9/113



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลคูเมือง และต าบลหนองแวง ถนนลูกรัง+หินคลุก  ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโนนคูณ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  5.50 เมตร  ยาว 1,310.00 เมตร ต าบลคูเมือง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 11 ต าบลคูเมือง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ หนองแวง  อ าเภอหนองบัวแดง สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านห้วยไผ่ใต้  หมู่ท่ี 3 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม  492.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองแวง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,460.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวแดง ต าบลคูเมือง และต าบลหนองแวง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.0228155555555   E=101.6843599999999

  N=16.0255777777777   E=101.6812688888888

5-9/114



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลคอนสาร  และต าบล ถนนลูกรัง   กว้าง   3.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านคลองบอน ทุ่งนาเลา  อ าเภอคอนสาร ยาว  560.00 เมตร ต าบลคอนสาร  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 5 ต าบลคอนสาร  - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ทุ่งนาเลา   อ าเภอคอนสาร สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านนาวงเดือน หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร. ระยะทางรวม  277.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลทุ่งนาเลา  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 831.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสาร 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน
จังหวัดชัยภูมิ ต าบลคอนสาร  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

ทุ่งนาเลา  อ าเภอคอนสาร และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=16.5965922222222   E=101.9117300000000

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=16.5920244444444   E=101.9129022222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/115



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

108 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลคอนสาร  และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete ทุ่งนาเลา  อ าเภอคอนสาร กว้าง  4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร ต าบลคอนสาร  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านน้ าพุปางวัว จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ ทุ่งนาเลา   อ าเภอคอนสาร สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 8  ต าบลคอนสาร - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านนาวงเดือน  หมู่ท่ี 8 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลทุ่งนาเลา  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอคอนสาร  ต าบลคอนสาร  และต าบล หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ทุ่งนาเลา  อ าเภอคอนสาร 1,600.00 ตารางเมตร ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.5981200000000   E=101.9268433333333

  N=16.5958599999999   E=101.9241122222222

5-9/116



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

109 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลดงกลาง และต าบลโนนคูณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  715.00  เมตร ต าบลดงกลาง  และต าบลโนนคูณ เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านดงกลาง ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 7 ต าบลดงกลาง - ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

บ้านโจดกลาง  หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร ต าบลดงกลาง และต าบลโนนคูณ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 412.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต 2,060.00 ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=16.5195022222222   E=101.9984255555555

  N=16.5131200000000   E=101.9994400000000

5-9/117



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

110 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลดงกลาง และต าบลห้วยยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ต าบลดงกลาง  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านโคกสว่าง ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ ห้วยยาง   อ าเภอคอนสาร  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 3 ต าบลดงกลาง ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

 - บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี 10 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปูผิวจราจร  Asphaltic Concrete รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลห้วยยาง  ต าบลดงกลาง และต าบลห้วยยาง ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 347.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอคอนสาร อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต 2,082.00 ตารางเมตร ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=16.5316844444444   E=101.9664144444444

  N=16.5268900000000   E=101.9639244444444

5-9/118



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

111 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลดงกลาง และต าบลห้วยยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  5.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร ต าบลดงกลาง  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านวังชมภู ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ ห้วยยาง   อ าเภอคอนสาร  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 5 ต าบลดงกลาง - ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี 10 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลห้วยยาง  ต าบลดงกลาง และต าบลห้วยยาง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอคอนสาร  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ หนา 0.03 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต 2,050.00 ตารางเมตร ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

 N=16.5326111111111 E=101.9431977777777

N=16.5267166666666 E=101.9409444444444

5-9/119



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

112 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 350,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลดงกลาง  และต าบลห้วยยาง ถนนลูกรัง  กว้าง   4.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองตากล้า อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ยาว  650.00 เมตร ต าบลดงกลาง และต าบลห้วยยาง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8 ต าบลดงกลาง  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี 10 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลห้วยยาง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 650.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสาร ต าบลดงกลาง  และต าบลห้วยยาง หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  546.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=16.5097077777777   E=101.9790555555555

  N=16.5062844444444   E=101.9791177777777

5-9/120



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

113 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 578,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete โคกสูง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.435 กิโลเมตร เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง ชุมชนโนนสาทร จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ โคกสูง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลเมืองชัยภูมิ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านหนองโสมง หมู่ท่ี 5 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโคกสูง  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ โคกสูง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.812949999999   E=102.0249844444444

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.817399999999   E=102.0232544444444

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/121



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

114 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 250,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete รอบเมือง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.235 กิโลเมตร เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง ชุมชนข้ีเหล็กใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ รอบเมือง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านโนนกอก   หมู่ท่ี 1 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลรอบเมือง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ รอบเมือง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.7883799999999   E=102.0075555555555

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.7866011111111   E=102.0085844444444

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/122



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

115 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,730,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete รอบเมือง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.885 กิโลเมตร เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  ถนนพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ รอบเมือง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลเมืองชัยภูมิ  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านข้ีเหล็กใหญ่  หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลรอบเมือง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.04 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 5,310.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และต าบล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ รอบเมือง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.8055566666666   E=102.0136899999999

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.7983799999999   E=102.0114966666666

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/123



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลกุดยม   และต าบลโอโล ถนนลูกรัง   กว้าง  5.00   เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านเรือ หมู่ท่ี 2 อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ ยาว  920.00 เมตร ต าบลกุดยม   และต าบลโอโล เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลกุดยม - บ้านนกเขาทอง ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 4 ต าบลโอโล ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 163.00เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลกุดยม   และต าบลโอโล ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.3842488888888   E=102.1983722222222

  N=16.3829000000000   E=102.1987899999999

5-9/124



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลกุดยม   และต าบลโอโล ถนนลูกรัง   กว้าง   6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านเมืองคง อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ ยาว  765.00 เมตร ต าบลกุดยม   และต าบลโอโล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 2  ต าบลบ้านเพชร - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนดินจ่ี  หมู่ท่ี 5 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 163.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลกุดยม   และต าบลโอโล ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.3593166666666   E=102.2567266666666

  N=16.3593333333333   E=102.2552055555555

5-9/125



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโอโล   และอ าเภอภูเขียว ถนนลาดยางช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  ชย.ถ. 1-0047 จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 250.00 เมตร ต าบลโอโล   และอ าเภอภูเขียว เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองตาไก้ - บ้านโอโล ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางรวม 208.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,664.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโอโล   และอ าเภอภูเขียว ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.3673566666666   E=102.1741600000000

  N=16.3695500000000   E=102.1745100000000

5-9/126



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลผักปัง   และต าบลหนอง - ถนนลาดยางช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  ชย.ถ. 1-0053 คอนไทย   อ าเภอภูเขียว  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ต าบลผักปัง   และต าบลหนอง - เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองสองห้อง  - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ คอนไทย   อ าเภอภูเขียว  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนข่า  อ าเภอภูเขียว ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 274.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,644.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลผักปัง   และต าบลหนอง - (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

คอนไทย   อ าเภอภูเขียว  และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=16.4340588888888   E=102.1675877777777

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=16.4365488888888   E=102.1667133333333

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/127



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

120 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 5,420,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโอโล   และต าบลผักปัง ถนนหินคลุก  กว้าง  5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโอโล อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ยาว  1,775.00 เมตร ต าบลโอโล  และต าบลผักปัง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 11 ต าบลโอโล - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านแข้  หมู่ท่ี 14 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 1,775.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,875.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโอโล   และต าบลผักปัง ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.3630155555555   E=102.1691788888888

  N=16.3542177777777   E=102.1622844444444

5-9/128



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 4,330,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโอโล   และต าบลผักปัง ถนนหินคลุก   กว้าง  5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านแข้ หมู่ท่ี 14 อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ยาว  1,420.00 เมตร ต าบลโอโล  และต าบลผักปัง เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลผักปัง - บ้านหนองตาไก้ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 6  ต าบลโอโล  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 1,420.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,100.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโอโล   และต าบลผักปัง ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=16.3539500000000   E=102.1623000000000

  N=16.3416777777777   E=102.1653100000000

5-9/129



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

122 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง บ้านโสกหว้า ต าบลหลุบคา และต าบลหนองสังข์ ถนนลาดยาง   กว้าง  8.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 7 ต าบลหลุบคา - อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ยาว  0.585  กิโลเมตร ต าบลหลุบคา   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองศาลา  หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ หนองสังข์   อ าเภอแก้งคร้อ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลหนองสังข์  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอแก้งคร้อ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหลุบคา และต าบลหนองสังข์ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 279.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,232.00 ตารางเมตร ไป - มา

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด  

จุดเร่ิมต้น N=16.2181399999999 E=102.2833677777777

จุดส้ินสุด N=16.2195544444444 E=102.2885055555555

5-9/130



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

123 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลบ้านแก้ง   และต าบล ถนนหินคลุกช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านแก้ง หนองสังข์  อ าเภอแก้งคร้อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร ต าบลบ้านแก้ง   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4  ต าบลบ้านแก้ง - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ หนองสังข์  อ าเภอแก้งคร้อ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโคกม่วง  หมู่ท่ี 9 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองสังข์  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 722.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอแก้งคร้อ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านแก้ง   และต าบล 557.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

หนองสังข์  อ าเภอแก้งคร้อ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.1976344444444 E=102.3359888888888

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.2067444444444 E=102.3484644444444

5-9/131



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

124 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลหนองสังข์ อ าเภอแก้งคร้อ ถนนลูกรัง   กว้าง  6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านกองสี และต าบลหนองคู อ าเภอบ้านแท่น ยาว   2,400.00  เมตร ต าบลหนองสังข์  อ าเภอแก้งคร้อ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 14 ต าบลหนองสังข์ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองคู  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอแก้งคร้อ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร อ าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านหนองดินด า  หมู่ท่ี 8  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 703.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลหนองคู 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ้านแท่น ต าบลหนองสังข์ อ าเภอแก้งคร้อ 543.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลหนองคู อ าเภอบ้านแท่น (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.2670588888888 E=102.3812966666666

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.2596511111111 E=102.4053133333333

5-9/132



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

125 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลบ้านแก้ง  และต าบลหลุบคา ถนนหินคลุกช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านห้วยหว้านไพร อ าเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  2,100.00 เมตร ต าบลบ้านแก้ง และต าบลหลุบคา เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8  ต าบลบ้านแก้ง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนดินหอม  หมู่ท่ี 8 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลหลุบคา 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 723.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอแก้งคร้อ ต าบลบ้านแก้ง  และต าบลหลุบคา หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 558.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.1831955555555 E=102.2929533333333

จุดส้ินสุด N=16.1994022222222 E=102.2942822222222

5-9/133



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,216,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านตาล ถนนลูกรัง  กว้าง   5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหัวสระใหม่ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ยาว  400.00 เมตร ต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านตาล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 12 ต าบลหัวทะเล - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองยายบุตร หมู่ท่ี 9 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 400.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านตาล ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านตาล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.4330599999999   E=101.7363700000000

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.4311466666666   E=101.7393644444444

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/134



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 2,529,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านเพชร ถนนลูกรัง   กว้าง   5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโนนสังข์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ยาว  833.00 เมตร ต าบลหัวทะเล   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 9 ต าบลหัวทะเล - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองกก  หมู่ท่ี 8 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 833.00เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านเพชร  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,165.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านเพชร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.4285677777777   E=101.7280966666666

  N=15.4214655555555   E=101.7264855555555

5-9/135



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 2,260,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านตาล ถนนลูกรัง   กว้าง   5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านเก่า หมู่ท่ี 8 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ยาว  745.00 เมตร ต าบลหัวทะเล   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลหัวทะเล - บ้านกุดแคน ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ บ้านตาล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านตาล ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 745.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,725.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านตาล ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย N=15.4332155555555 E=101.7572233333333

N=15.4291455555555 E=101.7621088888888

5-9/136



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

129 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลบ้านเด่ือ และต าบลหนองข่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กว้าง  4.00-5.00 เมตร ยาว 404.00 เมตร ต าบลบ้านเด่ือ  และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านจม่ืน หมู่ท่ี 3 จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ หนองข่า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลบ้านเด่ือ - บ้านโจด ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองข่า ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านเด่ือ และต าบลหนองข่า ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,564.00 ตารางเมตร ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ช่วงท่ี 1   N=16.1511855555555 E=101.9029499999999

            N=16.1501411111111 E=101.9039811111111

ช่วงท่ี 2   N=16.1562311111111 E=101.8792655555555

            N=16.1545455555555 E=101.8779700000000

5-9/137



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลตาเนิน  และต าบลหนองฉิม ถนนลูกรัง   กว้าง   5.50   เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโกรกกุลา อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ ยาว   870.00 เมตร ต าบลตาเนิน และต าบลหนองฉิม เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8 ต าบลตาเนิน  - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนป่าชาด  หมู่ท่ี 10 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 327.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลหนองฉิม ต าบลตาเนิน  และต าบลหนองฉิม หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

  N=15.5200255555555   E=102.0033666666666

  N=15.5195099999999   E=102.0003566666666

5-9/138



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลตาเนิน  และต าบลรังงาม ถนนลูกรัง   กว้าง   5.50  เมตร  ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองแขม อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ ยาว  720.00 เมตร ต าบลตาเนิน และต าบลรังงาม เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 6 ต าบลตาเนิน - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองแดงพัฒนา ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 327.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 6  ต าบลรังงาม  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเนินสง่า ต าบลตาเนิน  และต าบลรังงาม ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.5166577777777   E=102.0315388888888

  N=15.5166177777777   E=102.0344522222222

5-9/139



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลตาเนิน  และต าบลกะฮาด ถนนลูกรัง   กว้าง  5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านโนนไร่ หมู่ท่ี 3 อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ ยาว  900.00 เมตร ต าบลตาเนิน  และต าบลกะฮาด เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลตาเนิน - บ้านข้ีเหล็ก ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 5 ต าบลกะฮาด ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 327.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลตาเนิน  และต าบลกะฮาด ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.6044400000000   E=102.0495611111111

  N=15.6072922222222   E=102.0487288888888

5-9/140



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

133 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 1,600,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลกะฮาด   และต าบลตาเนิน ถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 5 อ าเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,635.00 เมตร ต าบลกะฮาด  และต าบลตาเนิน เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลกะฮาด - บ้านหนองขาม ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 2  ต าบลตาเนิน ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 1,635.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลกะฮาด   และต าบลตาเนิน ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.6262611111111   E=102.0502766666666

  N=15.6122133333333   E=102.0474333333333

5-9/141



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านขาม  อ าเภอจัตุรัส ถนนลูกรัง   กว้าง 5.50-6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านใหม่นาดี และต าบลตะโกทอง ยาว   400.00   เมตร ต าบลบ้านขาม  อ าเภอจัตุรัส เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านขาม อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลตะโกทอง  อ าเภอ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอจัตุรัส - บ้านเข่ือนล่ัน ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 1 ต าบลตะโกทอง ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ระยะทางรวม 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลบ้านขาม  อ าเภอจัตุรัส ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลตะโกทอง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.5403822222222 E=101.7307144444444

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.5434533333333 E=101.7287577777777

5-9/142



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

135 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลกุดน้ าใส  อ าเภอจัตุรัส ถนนลูกรัง   กว้าง   6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านร่วมมิตร และต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ ยาว  2,300.00 เมตร ต าบลกุดน้ าใส  อ าเภอจัตุรัส เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8  ต าบลกุดน้ าใส จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอจัตุรัส - บ้านโป่งเกตุ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 2  ต าบลท่ากูบ  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ระยะทางรวม 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลกุดน้ าใส  อ าเภอจัตุรัส ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.5881366666666 E=101.7489122222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.5861155555555 E=101.7303511111111

5-9/143



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

136 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลหนองโดน อ าเภอจัตุรัส ถนนลูกรัง  กว้าง  5.50-6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองพันก๊ก และต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ ยาว   500.00  เมตร ต าบลหนองโดน  อ าเภอจัตุรัส เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองโดน จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอจัตุรัส - บ้านโป่งเกตุ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 2  ต าบลท่ากูบ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ระยะทางรวม 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลหนองโดน อ าเภอจัตุรัส ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.5707655555555 E=101.7248355555555

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.5746899999999 E=101.7254166666666
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

137 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านขาม อ าเภอจัตุรัส ถนนลูกรัง   กว้าง 5.50-6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านใหม่นาดี และต าบลบ้านตาล ยาว  300.00  เมตร ต าบลบ้านขาม  อ าเภอจัตุรัส เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 8  ต าบลบ้านขาม อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ด าเนินการ และต าบลบ้านตาล สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอจัตุรัส - บ้านหนองคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 10  ต าบลบ้านตาล ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ระยะทางรวม 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

ต าบลบ้านขาม อ าเภอจัตุรัส (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  และต าบลบ้านตาล และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น N=15.5252688888888 E=101.7351988888888

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดส้ินสุด N=15.5257511111111 E=101.7329555555555

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/145



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

138 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลส้มป่อย  อ าเภอจัตุรัส ถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านหนองม่วง และต าบลโสกปลาดุก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ต าบลส้มป่อย  อ าเภอจัตุรัส เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4 ต าบลส้มป่อย อ าเภอหนองบัวระเหว ด าเนินการ และต าบลโสกปลาดุก สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอจัตุรัส - จังหวัดชัยภูมิ งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.12 เมตร อ าเภอหนองบัวระเหว เพ่ิมข้ึน

บ้านโสกปลาดุก หมู่ท่ี 2 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโสกปลาดุก ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 404.00 ลูกบาศก์เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลส้มป่อย  อ าเภอจัตุรัส (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  และต าบลโสกปลาดุก และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

อ าเภอหนองบัวระเหว พิกัด

จังหวัดชัยภูมิ จุดเร่ิมต้น N=15.6928899999999 E=101.8055733333333

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดส้ินสุด N=15.6918522222222 E=101.7918877777777

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/146



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

139 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  บ้านโนนตะโก ต าบลบ้านขาม ถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 10  ต าบลบ้านขาม - และต าบลหนองบัวโคก กว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ต าบลบ้านขาม เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองโสน  หมู่ท่ี 3 อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองบัวโคก สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลหนองบัวโคก ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานดินถมบดอัดแน่น หนา 0.30 เมตร กว้าง 6.30 เมตร อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ยาว 740.00 เมตร หรือปริมาณดินถมบดอัดแน่น รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 1,465.00 ลูกบาศก์เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลบ้านขาม งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลหนองบัวโคก ยาว 740.00 เมตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไป - มา

  อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 683.00 ลูกบาศก์เมตร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=15.4930999999999 E=101.8044033333333 

จุดส้ินสุด N=15.4845188888888 E=101.8154100000000

5-9/147



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

140 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 4,220,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

ปูผิว Asphaltic Concrete ต าบลหนองบัวบาน ถนนลาดยาง    กว้าง  6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหลักศิลา และต าบลบ้านกอก ยาว  1,900.00 กิโลเมตร ต าบลหนองบัวบาน เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองบัวบาน- อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลบ้านกอก สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านมะเกลือ  หมู่ท่ี 6 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลหนองบัวบาน หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลบ้านกอก (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.6448366666666 E=101.8148555555555

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.6402399999999 E=101.8307522222222
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

141 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโนนคูณ และต าบลดงกลาง ถนนหินคลุก   กว้าง  5.50   เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ยาว  450.00 เมตร ต าบลโนนคูณ และต าบลดงกลาง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 1  ต าบลโนนคูณ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านนาผักเส้ียน  หมู่ท่ี 4 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลดงกลาง  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสาร ต าบลโนนคูณ และต าบลดงกลาง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.5014166666666 E=102.0233388888888

จุดส้ินสุด N=16.5011944444444 E=101.0191555555555

5-9/149



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

142 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,260,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโนนคูณ  และต าบลดงกลาง ถนนลูกรัง   กว้าง  5.50   เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโคกมะตูม อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ยาว  780.00 เมตร ต าบลโนนคูณ และต าบลดงกลาง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7  ต าบลโนนคูณ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านนาผักเส้ียน  หมู่ท่ี 4 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลดงกลาง  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสาร ต าบลโนนคูณ  และต าบลดงกลาง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,060.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) .

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.4922299999999 E=102.0264399999999

จุดส้ินสุด N=16.4941033333333 E=102.0197899999999

5-9/150



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 240,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร ถนนลูกรัง  กว้าง    4.50 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านน้ าทิพย์ และต าบลหนองโพนงาม ยาว  100.00 เมตร ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 3  ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลหนองโพนงาม สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอคอนสาร - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เพ่ิมข้ึน

บ้านห้วยหินลับ หมู่ท่ี 11 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ระยะทางรวม 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลหนองโพนงาม 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลหนองโพนงาม (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.4730444444444 E=101.7705400000000

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.4733500000000 E=101.7691533333333

5-9/151



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก  สายทาง ต าบลทุ่งลุยลาย และต าบลห้วยยาง ถนนลูกรัง  กว้าง  4.00-5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านหนองเชียงรอดเหนือ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ยาว   240.00  เมตร ต าบลทุ่งลุยลาย   และต าบล เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งลุยลาย - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ ห้วยยาง   อ าเภอคอนสาร สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านมอตาเจ็ก หมู่ท่ี 14   ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลห้วยยาง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระยะทางรวม 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสาร  ต าบลทุ่งลุยลาย และต าบลห้วยยาง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 836.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.5193000000000 E=101.8192599999999

จุดส้ินสุด N=16.5204266666666 E=101.8183455555555
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

145 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลโนนคูณ   อ าเภอคอนสาร ถนนลูกรัง  กว้าง  5.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโจดกลาง และต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว ยาว  2,000.00 เมตร ต าบลโนนคูณ   อ าเภอคอนสาร เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4  ต าบลโนนคูณ จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอคอนสาร - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านนาหัวแรด  หมู่ท่ี 11 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,347.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านแก้ง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโนนคูณ   อ าเภอคอนสาร ไม่น้อยกว่า 687.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=16.4788922222222 E=101.9857822222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=16.4631366666666 E=101.9857700000000

5-9/153



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

146 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

อัดแน่น ต าบลโนนคูณ  และต าบลดงกลาง ถนนลูกรัง   กว้าง  6.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโจดกลาง อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ยาว   2,000.00 เมตร ต าบลโนนคูณ  และต าบลดงกลาง เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4  ต าบลโนนคูณ - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านนาผักเส้ียน  หมู่ท่ี 4 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลดงกลาง   2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,347.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอคอนสาร ต าบลโนนคูณ  และต าบลดงกลาง หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 687.00 ลูกบาศก์เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.4775000000000 E=101.9821500000000

จุดส้ินสุด N=16.4827144444444 E=101.9668599999999

5-9/154



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

147 ปรับปรุงพ้ืนท่ีริมทาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะพ้ืนท่ีเดิม - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ.1-0001 ต าบลช่องสามหมอ ช่วงท่ี 1 กม.10+440 (ขวาทาง) เป็นพ้ืนดิน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน และต าบลท่ามะไฟหวาน เป็นหลุมเป็นบ่อ พ้ืนท่ีประมาณ 2,500 ตารางเมตร ต าบลช่องสามหมอ เกษตรของประชาชน  มีความ

อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ช่วงท่ี 2 กม.32+550 (ซ้ายทาง) เป็นพ้ืนดิน และต าบลท่ามะไฟหวาน สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา เป็นหลุมเป็นบ่อ พ้ืนท่ีประมาณ 4,480.00 ตารางเมตร อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 1 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลช่องสามหมอ พ้ืนท่ี 2,100 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

และต าบลท่ามะไฟหวาน (ลักษณะพ้ืนท่ีสามารถปรับได้ตามสถานท่ีโครงการ) ไป - มา

อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ช่วงท่ี 2 งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร 

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พ้ืนท่ี 3,500 ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ลักษณะพ้ืนท่ีสามารถปรับได้ตามสถานท่ีโครงการ)

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นรวมท้ังหมด

ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ลูกบาศก์เมตร

(ตามประมาณราคาและแบบมาตรฐานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

5-9/155



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด ช่วงท่ี 1

  N=16.1275400000000   E=102.1670833333333

  N=16.1265777777777   E=102.1664588888888

พิกัด ช่วงท่ี 2

  N=16.1175911111111   E=102.0895977777777

  N=16.1163577777777   E=102.0905500000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

148 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 600,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  5.00 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านซับพระไวย์ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 6  ต าบลโพนทอง - ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลห้วยบง ต าบลโพนทอง และต าบลห้วยบง หนา 0.03 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.8841099999999   E=102.1030688888888

  N=15.8830722222222   E=102.1094644444444
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลนาเสียว และต าบลบ้านเล่า ถนนลูกรัง  กว้าง  5.50-6.50  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านนาวัง หมู่ท่ี 2 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว   1,500.00   เมตร ต าบลนาเสียว และต าบลบ้านเล่า เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลนาเสียว - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี 10 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 163.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลบ้านเล่า  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลนาเสียว และต าบลบ้านเล่า ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.9076111111111   E=102.0904633333333

  N=15.9055044444444   E=102.0907844444444

5-9/158



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลรอบเมือง และต าบลโคกสูง ถนนลูกรัง   กว้าง   5.50 เมตร  ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านมอดินแดง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว   450.00 เมตร ต าบลรอบเมือง และต าบลโคกสูง เกษตรของประชาชน  มีความ

(คุ้มอุดมสุข)  หมู่ท่ี 4 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลรอบเมือง - บ้านยางบ่า ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 163.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 3  ต าบลโคกสูง 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลรอบเมือง และต าบลโคกสูง ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.8296588888888   E=102.0156700000000

  N=15.8280333333333   E=102.0119288888888

5-9/159



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 600,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลรอบเมือง  และเทศบาล ถนนลูกรัง   กว้าง  4.50-5.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านกกบก หมู่ท่ี 3 เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ ยาว   1,500.00  เมตร ต าบลรอบเมือง    และเทศบาล เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลรอบเมือง - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ชุมชนเมืองน้อยใต้ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 250.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลรอบเมือง  และเทศบาล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.8301500000000   E=102.0383211111111

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.8287755555555   E=102.0373466666666

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/160



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

152 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 800,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็กปูผิวจราจร ต าบลโพนทอง และต าบลบ้านเล่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลุดร่อน ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

Asphaltic Concrete อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง  4.80 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร ต าบลโพนทอง และต าบลบ้านเล่า เกษตรของประชาชน  มีความ

สายทาง  บ้านใหม่พัฒนา ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง - ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

บ้านเล่า  หมู่ท่ี 2 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผิวจราจร กว้าง 4.80 เมตร ยาว 515.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านเล่า  ต าบลโพนทอง และต าบลบ้านเล่า หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,472.00 ตารางเมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.8346688888888   E=102.0672044444444

  N=15.8278266666666   E=102.0675100000000

5-9/161



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลห้วยบง  และต าบลนาเสียว ถนนลูกรัง   กว้าง  5.50-6.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านม่วงเงาะ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ยาว   1,000.00   เมตร ต าบลห้วยบง และ ต าบลนาเสียว เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 4 ต าบลห้วยบง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านไทรงาม หมู่ท่ี 3 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 163.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลนาเสียว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลห้วยบง  และต าบลนาเสียว ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.8712822222222   E=102.1667555555555

  N=15.8803000000000   E=102.1664555555555

5-9/162



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 600,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลกุดตุ้ม  และต าบลลาดใหญ่ ถนนลูกรัง   กว้าง  4.50   เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านหนองคอนไทย อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ยาว  530.00 เมตร ต าบลกุดตุ้ม และ ต าบลลาดใหญ่ เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 5 ต าบลกุดตุ้ม - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านลาดใหญ่  หมู่ท่ี 8 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 250.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลลาดใหญ่ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลกุดตุ้ม  และต าบลลาดใหญ่ ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.7794699999999   E=102.1760644444444

  N=15.7829099999999   E=102.1727099999999
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลโพนทอง  และเทศบาล ถนนลูกรัง   กว้าง   4.50   เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านโนนม่วง เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ ยาว   560.00   เมตร ต าบลโพนทอง และเทศบาลเมืองชัยภูมิเกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ชุมชนข้ีเหล็กน้อยปรางค์กู่ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 208.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลโพนทอง  และเทศบาล (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

เมืองชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต   N=15.8073133333333   E=102.0692344444444

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.8106555555555   E=102.0712977777777

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

156 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 800,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0125 ต าบลห้วยบง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ ถนนลาดยางระยะทางตลอดสาย   ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านห้วยหว้า - และต าบลหนองขาม กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.000 กิโลเมตร ต าบลห้วยบง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองตาไก้ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ถนนลาดยางช ารุดเสียหาย ผิวหลุดร่อน และต าบลหนองขาม สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอคอนสวรรค์ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.500 กิโลเมตร อ าเภอคอนสวรรค์  เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยวิธี รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลห้วยบง  อ าเภอเมืองชัยภูมิ PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต

และต าบลหนองขาม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว  220.00 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตารางเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

  N=15.8749088888888   E=102.1945066666666

  N=15.8740499999999   E=102.1989344444444
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

157 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม -  -  -  - 600,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง ชย.ถ. 1-0017 ต าบลลาดใหญ่ และต าบลห้วยบง ถนนลาดยางระยะทางตลอดสาย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านลาดใหญ่ - อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.121 กิโลเมตร  ต าบลลาดใหญ่ และต าบลห้วยบง เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านห้วยบงเหนือ ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ช่วง กม. 0+000 - 0+056 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ถนนลาดยาง  ผิวจราจรหลุดร่อน รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.056 กิโลเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลลาดใหญ่ และต าบลห้วยบง ช่วง กม. 0+280 - 0+770 ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถนนลาดยาง  ผิวจราจรหลุดร่อน ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 0.490 กิโลเมตร

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ด าเนินการ

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนถนนลาดยาง

ช่วง กม. 0+000 - 0+056 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 56.00 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 เมตร 

ช่วง กม. 0+280 - 0+447 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 167.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,784.00 ตารางเมตร
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด

ช่วง กม. 0+00 - 0+056

ช่วงท่ี 1 N=15.7883366666666   E=102.2046511111111

          N=15.7887111111111   E=102.2043955555555

ช่วง กม. 0+280 - 0+447

ช่วงท่ี 2 N=15.7901577777777   E=102.2027888888888

          N=15.7935044444444   E=102.2000777777777
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

158 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลกุดตุ้ม   และต าบลบุ่งคล้า ถนนลูกรัง     กว้าง    5.30  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว   2,600.00  เมตร ต าบลกุดตุ้ม  และต าบลบุ่งคล้า เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 10 ต าบลกุดตุ้ม - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านกุดโง้ง หมู่ท่ี 4 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 208.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลบุ่งคล้า 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลกุดตุ้ม   และต าบลบุ่งคล้า ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย   N=15.7973288888888   E=102.1240033333333

  N=15.8150133333333   E=102.1079300000000
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

159 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลห้วยบง  และต าบลกุดตุ้ม ถนนลูกรัง   กว้าง   4.50   เมตร  ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านห้วยบงใต้ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ยาว   610.00   เมตร ต าบลห้วยบง  และต าบลกุดตุ้ม เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยบง - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ท่ี 10 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 208.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลกุดตุ้ม  2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลห้วยบง  และต าบลกุดตุ้ม ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พิกัด

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย N=15.8247933333333 E=102.1533044444444

N=15.8255788888888 E=102.1477011111111
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

160 วางท่อระบายน้ า 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 380,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  บ้านกุดไข่นุ่น ต าบลบ้านเขว้า และต าบลลุ่มล าชี คลองส่งน้ า  กว้าง  3.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 9   ต าบลบ้านเขว้า - อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ยาว 114.00 เมตร ต าบลบ้านเขว้า และต าบลลุ่มล าชี เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองส้มโรง  หมู่ท่ี 18 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลลุ่มล าชี  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลบ้านเขว้า และต าบลลุ่มล าชี ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 114.00 เมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต หนา 0.15 เมตร

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

3.เพ่ือขยายผิวจราจรให้มีขนาด พิกัด     

กว้างข้ึน และระบายน้ าไม่ให้เข้า จุดเร่ิมต้น N=15.7305544444444  E=101.9207144444444

ท่วมพ้ืนท่ีของประชาชน จุดส้ินสุด N=15.7306200000000  E=101.9216966666666
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

161 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลลุ่มล าชี   อ าเภอบ้านเขว้า ถนน ค.ส.ล. ช ารุด กว้าง   4.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านป่ายาง และต าบลบ้านค่าย ยาว 330.00 เมตร ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 3  ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ และต าบลบ้านค่าย สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอบ้านเขว้า - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านวังก้านเหลือง หมู่ท่ี 2 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ระยะทางรวม 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลบ้านค่าย 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเมืองชัยภูมิ ต าบลลุ่มล าชี   อ าเภอบ้านเขว้า ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ และต าบลบ้านค่าย (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดเร่ิมต้น N=15.7091055555555 E=101.9342700000000

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย จุดส้ินสุด N=15.7086066666666 E=101.9372455555555
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

162 วางท่อระบายน้ า 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 470,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

สายทาง  บ้านห้วยหวาย ต าบลลุ่มล าชี และต าบลบ้านเขว้า คลองส่งน้ า ช่วงท่ี 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

หมู่ท่ี 11  ต าบลลุ่มล าชี - อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ คลองส่งน้ า ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ต าบลลุ่มล าชี และต าบลบ้านเขว้า เกษตรของประชาชน  มีความ

บ้านหนองอุดม  หมู่ท่ี 15 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ด าเนินการ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลบ้านเขว้า  ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ช่วงท่ี 1 วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร (ต่อท่อเดิม) รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี จ านวน 2 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 1.00x1.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลลุ่มล าชี และต าบลบ้านเขว้า ฝา ค.ส.ล. และบานประตูน้ า ปิด-เปิด ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ แบบพวงมาลัยมือหมุน ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร จ านวน 50 ท่อน

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 0.80x0.80 เมตร ฝา ค.ส.ล. 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร 

3.เพ่ือขยายผิวจราจรให้มีขนาด ระยะทางรวม 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   

กว้างข้ึน และระบายน้ าไม่ให้เข้า ช่วงท่ี 2 วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร จ านวน 51 ท่อน 

ท่วมพ้ืนท่ีของประชาชน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 0.80x0.80 เมตร ฝา ค.ส.ล. 

ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางรวม 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

5-9/172



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

พิกัด ช่วงท่ี 1

จุดเร่ิมต้น N=15.7026233333333 E=101.9166577777777

จุดส้ินสุด N=15.7024799999999 E=101.9172266666666

พิกัด ช่วงท่ี 2

จุดเร่ิมต้น N=15.7024799999999 E=101.9172266666666

จุดส้ินสุด N=15.7021099999999 E=101.9171288888888
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

163 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 1,650,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลบ้านเขว้า และต าบลลุ่มล าชี ถนนลูกรัง ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านหนองอุดม อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว    175.00 เมตร ต าบลบ้านเขว้า และต าบลลุ่มล าชี เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 15 ต าบลบ้านเขว้า - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ช่วงท่ี 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านลาดยางชุม  หมู่ท่ี 20 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ด าเนินการ รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

ต าบลลุ่มล าชี 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอบ้านเขว้า ต าบลบ้านเขว้า และต าบลลุ่มล าชี ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไป - มา

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 

  ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 407.00 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,035.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

(ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

พิกัด จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 1 N=15.7209377777777 E=101.9036900000000

      จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 1 N=15.7193422222222 E=101.9035777777777

      จุดเร่ิมต้น ช่วงท่ี 2 N=15.7193422222222 E=101.9035777777777

      จุดส้ินสุด ช่วงท่ี 2 N=15.7162811111111 E=101.9055233333333
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แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

164 ปรับปรุงเสริมคันดิน 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 497,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

ก้ันล าห้วยคอกใหญ่ ต าบลวังตะเฆ่ และต าบลโคกสะอาด คันดิน   กว้าง   5.00  เมตร ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง  บ้านแจ้งวังทอง อ าเภอหนองบัวระเหว ยาว   225.00  เมตร ต าบลวังตะเฆ่   และต าบลโคก เกษตรของประชาชน  มีความ

หมู่ท่ี 12  ต าบลวังตะเฆ่ - จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ สะอาด  อ าเภอหนองบัวระเหว สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านห้วยทับนาย หมู่ท่ี 8 ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา งานลูกรังบดอัดแน่นขยายคันดินและ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

ต าบลโคกสะอาด ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย เสริมความหนา 1.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

อ าเภอหนองบัวระเหว 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยาว 225.00 เมตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ต าบลวังตะเฆ่ และต าบลโคกสะอาด ไม่น้อยกว่า 2,025.00 ลูกบาศก์เมตร ทางการเกษตรและการสัญจร

อ าเภอหนองบัวระเหว (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไป - มา

จังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้)

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต พิกัด ท่ีต้ังโครงการ

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   N=15.8013533333333   E=101.6119122222222

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/176



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

165 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ลักษณะสายทางเดิม - - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

เสริมเหล็ก ต าบลวังตะเฆ่   อ าเภอหนอง ถนนคอนกรีตช ารุด ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

สายทาง บ้านท่าโป่ง หมู่ท่ี 4 บัวระเหว  และต าบลโป่งนก กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  84.00  เมตร ต าบลวังตะเฆ่   อ าเภอหนอง เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลวังตะเฆ่ อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการ บัวระเหว  และต าบลโป่งนก สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอหนองบัวระเหว - ได้ใช้ถนนในการสัญจร  ไป-มา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ิมข้ึน

บ้านศิลาทอง หมู่ท่ี 6 ได้สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ระยะทางรวม 84.00 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ

ต าบลโป่งนก 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร ได้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

อ าเภอเทพสถิต ต าบลวังตะเฆ่   อ าเภอหนอง (ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทางการเกษตรและการสัญจร

จังหวัดชัยภูมิ บัวระเหว  และต าบลโป่งนก และมาตรฐานงานทางท่ีได้ก าหนดไว้) ไป - มา

  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ พิกัด

ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต จุดเร่ิมต้น N=15.8309888888888 E=101.5069155555555

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด จุดส้ินสุด N=15.8318099999999 E=101.5066622222222 

ได้รวดเร็ว  ปลอดภัย

5-9/177



แบบ 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)

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

166 ก่อสร้างสะพานข้าม 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ด าเนินการ -  - - - 2,356,000 ร้อยละ 80 1. ถนนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน กองช่าง

ล าน้ าพรม ต าบลผักปัง   และต าบลโอโล ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 2. การคมนาคมขนส่งทางการ

บ้านโนนเจริญ หมู่ท่ี 13 อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ กว้างข้างละ 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ต าบลผักปัง   และต าบลโอโล เกษตรของประชาชน  มีความ

ต าบลผักปัง - บ้านค้าว ได้ใช้สะพานในการสัญจรข้าม แบบไม่มีทางเท้า อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 13 ต าบลโอโล ล าห้วยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง รวมไปถึงผู้ท่ีสัญจรพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมข้ึน

อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ และปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขท่ี ท.3-03 ได้ใช้สะพานข้ามล าห้วยเพ่ือการ 3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ ด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีข้ึน

ต าบลผักปัง   และต าบลโอโล ชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบเลขท่ี มฐ.อบจ.16-001-48) การสัญจรไป-มา

อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ได้ใช้สะพานข้ามล าห้วยในการขน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้อง หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

ตลาด ได้รวดเร็ว และปลอดภัย พิกัด

3. เพ่ือให้มีสะพานข้ามล าห้วย จุดก่อสร้างโครงการ

ท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย   N=16.3954444444444  E=102.1489999999999

รวม 166  โครงการ - - - - 174,759,000

รวมท้ังส้ิน 174,759,000

5-9/178



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกล ำห้วยสำมพันตำ 1.เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ี สภำพเดิม -  - -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. สระเก็บน้ ำมีประสิทธิภำพ กองช่ำง

บ้ำนสำมพันตำ  หมู่ท่ี 8 ต ำบลห้วยต้อน อ ำเภอเมืองชัยภูมิ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 10.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี ในกำรกักเก็บน้ ำเพ่ิมข้ึน
ต ำบลห้วยต้อน  และต ำบลภูแลนคำ ก้นกว้ำง 5.60 เมตร ต ำบลห้วยต้อน 2. ประชำชนในพ้ืนท่ีได้รับ
อ ำเภอเมืองชัยภูมิ  - อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ  จังหวัดชัยภูมิ ยำว 2,230.00 เมตร ลึกเดิม 2.20 เมตร อ ำเภอเมืองชัยภูมิ กำรแก้ปัญหำภัยแล้ง
บ้ำนแก้งยำว  หมู่ท่ี 2  ได้รับกำรแก้ปัญหำภัยแล้งและ ด ำเนินกำร และต ำบลภูแลนคำ และมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน
ต ำบลภูแลนคำ มีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ  3. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีปริมำณ
อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ก้นกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 1,345.00 เมตร มีปริมำณน้ ำใช้   ท ำกำรเกษตร น้ ำใช้ตลอดท้ังปีและมีผลิตผล
จังหวัดชัยภูมิ ต ำบลห้วยต้อน อ ำเภอเมืองชัยภูมิ ลึก 0.80 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) และอุปโภค  บริโภคอย่ำง ทำงกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน

และต ำบลภูแลนคำ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก เพียงพอ
อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ  จังหวัดชัยภูมิ 13,234.00 ลูกบำศก์เมตร 
มีปริมำณน้ ำใช้ได้ตลอดท้ังปีและ (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน
กำรเกษตรมีผลผลิตออกสู่ท้อง ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )
ตลำดเพ่ิมข้ึน พิกัด

  N=15.9357211111111   E=101.8385011111111 
  N=15.9287566666666   E=101.8397844444444 

5-10/1

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

2 ขุดลอกล ำห้วยเทอะเลอะ 1.เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ี สภำพเดิม -  -  - - 500,000 ร้อยละ 80 1. สระเก็บน้ ำมีประสิทธิภำพ กองช่ำง

บ้ำนแดง หมู่ท่ี 1 ต ำบลหนองตูม และต ำบลผักปัง ล ำห้วย ปำกกว้ำง 8.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี ในกำรกักเก็บน้ ำเพ่ิมข้ึน

ต ำบลหนองตูม - อ ำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ก้นกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 900.00 เมตร ต ำบลหนองตูม และต ำบลผักปัง 2. ประชำชนในพ้ืนท่ีได้รับ

บ้ำนโนนงำม  หมู่ท่ี 3 ได้รับกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง ลึกเดิม 1.20 เมตร อ ำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ กำรแก้ปัญหำภัยแล้ง

ต ำบลผักปัง  อ ำเภอภูเขียว และมีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ด ำเนินกำร มีปริมำณน้ ำใช้ท ำกำรเกษตร และมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ขุดลอก ปำกกว้ำง 14.00 เมตร และอุปโภค  บริโภคอย่ำง 3. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีปริมำณ

ต ำบลหนองตูม   และต ำบลผักปัง ก้นกว้ำง 9.00 เมตร ยำว 641.00 เมตร เพียงพอ น้ ำใช้ตลอดท้ังปีและมีผลิตผล

อ ำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ ลึก 1.30 เมตร(ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) ทำงกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน

มีปริมำณน้ ำใช้ได้ตลอดท้ังปี ลำดเอียง 1:1

และกำรเกษตรมีผลผลิตออกสู่ ปริมำตรดินขุดลอก 13,428.00 ลูกบำศก์เมตร
ท้องตลำดเพ่ิมข้ึน (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

  N=16.3486111111111   E=102.1053622222222

  N=16.3528777777777   E=102.1092099999999
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

3 ขุดลอกล ำห้วยกะแหล่ง 1.เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ี สภำพเดิม -  -  - - 500,000 ร้อยละ 80 1. สระเก็บน้ ำมีประสิทธิภำพ กองช่ำง

บ้ำนประชำสำมัคคี หมู่ท่ี 8 ต ำบลหนองตูม และต ำบลผักปัง ล ำห้วย ปำกกว้ำง 5.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี ในกำรกักเก็บน้ ำเพ่ิมข้ึน

ต ำบลหนองตูม - อ ำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ก้นกว้ำง 2.50 เมตร  ยำว 1,500.00 เมตร ต ำบลหนองตูม และต ำบลผักปัง 2. ประชำชนในพ้ืนท่ีได้รับ

บ้ำนโนนงำม  หมู่ท่ี 3 ได้รับกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง ลึกเดิม 1.20 เมตร อ ำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ กำรแก้ปัญหำภัยแล้ง

ต ำบลผักปัง  อ ำเภอภูเขียว และมีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ด ำเนินกำร มีปริมำณน้ ำใช้ท ำกำรเกษตร และมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ขุดลอก ปำกกว้ำง 8.00 เมตร และอุปโภค  บริโภคอย่ำง 3. เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีปริมำณ

ต ำบลหนองตูม   และต ำบลผักปัง ก้นกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,566.00 เมตร เพียงพอ น้ ำใช้ตลอดท้ังปีและมีผลิตผล

อ ำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ ลึก 0.80 เมตร(ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) ทำงกำรเกษตรเพ่ิมข้ึน

มีปริมำณน้ ำใช้ได้ตลอดท้ังปี ลำดเอียง 1:1

และกำรเกษตรมีผลผลิตออกสู่ ปริมำตรดินขุดลอก 11,745.00 ลูกบำศก์เมตร
ท้องตลำดเพ่ิมข้ึน (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

  N=16.3407699999999   E=102.0805799999999

  N=16.3299822222222   E=102.0828355555555
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

4 ขุดลอกล ำห้วยเสียว 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนนำเสียว หมู่ท่ี 5 ให้กับประชำชนสำมำรถเก็บกักน้ ำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 11.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลคอนสวรรค์ - ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ก้นกว้ำง 9.00 เมตร ยำว 1,500.00 เมตร ต ำบลคอนสวรรค์ เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนโนนเขวำ  หมู่ท่ี 8 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึกเดิม 1.50 เมตร และต ำบลยำงหวำย 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ต ำบลยำงหวำย ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร อ ำเภอคอนสวรรค์ ได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอคอนสวรรค์ เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ขุดลอก ปำกกว้ำง 11.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ก้นกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 1,470.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง ท่ีดีข้ึน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้

ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

13,230.00 ลูกบำศก์เมตร รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน กำรเกษตร 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=15.9073244444444 E=102.2962100000000  

จุดส้ินสุด N=15.9086488888888 E=102.3111511111111  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

5 ขุดลอกล ำห้วยฮวก 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนดอนดู่  หมู่ท่ี 5 ให้กับประชำชนสำมำรถเก็บกักน้ ำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 10.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลบ้ำนเต่ำ - ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ก้นกว้ำง 8.50 เมตร ยำว 800.00 เมตร ต ำบลบ้ำนเต่ำ  และต ำบล เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนหนองผักหลอด หมู่ท่ี 9 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึกเดิม 0.70 เมตร บ้ำนแท่น  อ ำเภอบ้ำนแท่น 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ต ำบลบ้ำนแท่น ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร จังหวัดชัยภูมิ ได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอบ้ำนแท่น เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ก้นกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 650.00 เมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ ท่ีดีข้ึน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ลึก 2.30 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

13,341.25 ลูกบำศก์เมตร กำรเกษตร 

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.3499866666666 E=102.3396644444444  

จุดส้ินสุด N=16.3547333333333 E=102.3370955555555  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

6 ขุดลอกล ำห้วยนำม่ัง 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนสระพัง หมู่ท่ี 1 ให้กับประชำชนสำมำรถเก็บกักน้ ำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 12.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลสระพัง -  บ้ำนสะเดำ ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ก้นกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 1,700.00 เมตร ต ำบลสระพัง และต ำบลบ้ำนเต่ำ เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

หมู่ท่ี 9  ต ำบลบ้ำนเต่ำ 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึกเดิม 1.50 เมตร อ ำเภอบ้ำนแท่น  จังหวัดชัยภูมิ 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

อ ำเภอบ้ำนแท่น ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง ได้เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ก้นกว้ำง 7.00 เมตร ยำว 1,520.00 เมตร อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร ท่ีดีข้ึน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก  กำรเกษตร 

13,300.00 ลูกบำศก์เมตร

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.3769966666666 E=102.4117355555555  

จุดส้ินสุด N=16.3840222222222 E=102.4029144444444  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

7 ขุดลอกล ำห้วยหินลับ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 1,040,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนหนองแห้ว หมู่ท่ี 10 ให้กับประชำชนสำมำรถเก็บกักน้ ำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 12.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลหนองบัวแดง - ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ก้นกว้ำง 7.00 เมตร ยำว 3,000.00 เมตร ต ำบลหนองบัวแดง เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนหนองปล้อง 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึกเดิม 2.40 เมตร และต ำบลหนองแวง 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

หมู่ท่ี 2 ต ำบลหนองแวง ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร อ ำเภอหนองบัวแดง ได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอหนองบัวแดง เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ขุดลอก ปำกกว้ำง 14.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ก้นกว้ำง 7.00 เมตร ยำว 2,000.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง ท่ีดีข้ึน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ลึก 1.10 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้

ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

27,900.00 ลูกบำศก์เมตร รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน กำรเกษตร 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0886600000000 E=101.7844200000000

จุดส้ินสุด N=16.1003000000000 E=101.7803855555555  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

8 ขุดลอกล ำห้วยอีสำนเขียว 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนโสกมูลนำค หมู่ท่ี 5 ให้กับประชำชนสำมำรถเก็บกักน้ ำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 10.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลห้วยไร่-บ้ำนโสกหำด ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ก้นกว้ำง 7.00 เมตร ยำว 1,500.00 เมตร ต ำบลห้วยไร่  และต ำบล เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

หมู่ท่ี 2 ต ำบลช่องสำมหมอ 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึกเดิม 1.50 เมตร ช่องสำมหมอ อ ำเภอคอนสวรรค์ 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

อ ำเภอคอนสวรรค์ ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร จังหวัดชัยภูมิ ได้เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ก้นกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 942.00 เมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ ท่ีดีข้ึน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

13,423.50 ลูกบำศก์เมตร กำรเกษตร 

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0089655555555 E=102.2563722222222  

จุดส้ินสุด N=16.00943333333333 E=102.2654677777777  

5-10/8



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

9 ขุดลอกคลองค ำต้ิว 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนหนองใหญ่  หมู่ท่ี 5 ให้กับประชำชนสำมำรถเก็บกักน้ ำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 20.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลบ้ำนเจียง - ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ก้นกว้ำง 18.00 เมตร ยำว 500.00 เมตร ต ำบลบ้ำนเจียง เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนหินเหิบ  หมู่ท่ี 4 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึกเดิม 3.00 เมตร และต ำบลแหลมทอง 2. ล ำห้วย/คลอง สำมำรถ

ต ำบลแหลมทอง  ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร อ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เก็บกักน้ ำได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอภักดีชุมพล เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ขุดลอก ปำกกว้ำง 25.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ก้นกว้ำง 17.00 เมตร ยำว 490.00 เมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ ท่ีดีข้ึน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

13,230.00 ลูกบำศก์เมตร กำรเกษตร 

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0227655555555 E=101.4808677777777  

จุดส้ินสุด N=16.0254022222222 E=101.4788599999999  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

10 ขุดลอกคลองสวนหมู 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนดงสวรรค์  หมู่ท่ี 5 ให้กับประชำชนสำมำรถเก็บกักน้ ำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 20.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลแหลมทอง - ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ก้นกว้ำง 10.00 เมตร ยำว 1,600.00 เมตร ต ำบลแหลมทอง  และต ำบล เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนโนนศิลำ  หมู่ท่ี 10 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึกเดิม 3.00 เมตร บ้ำนเจียง  อ ำเภอภักดีชุมพล 2. ล ำห้วย/คลอง  สำมำรถ

ต ำบลบ้ำนเจียง ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ด ำเนินกำร จังหวัดชัยภูมิ เก็บกักน้ ำได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอภักดีชุมพล เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ขุดลอก ปำกกว้ำง 20.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ี 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ก้นกว้ำง 12.00 เมตร ยำว 700.00 เมตร ใกล้เคียง มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค ท่ีดีข้ึน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) บริโภคได้อย่ำงเพียงพอต่อควำม

ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก ต้องกำร รวมไปถึงช่วยเพ่ิม

13,300.00 ลูกบำศก์เมตร ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0115011111111 E=101.4656855555555  

จุดส้ินสุด N=16.0138399999999 E=101.4766977777777  

5-10/10



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

11 ก่อสร้ำงฝำยหินท้ิงก้ันล ำน้ ำชี 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง ด ำเนินกำร -  - - - 6,762,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนโนนคูณ หมู่ท่ี 11 ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี ก่อสร้ำงฝำยหินท้ิง ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภค  บริโภค และท ำกำร

ต ำบลคูเมือง - บ้ำนโนนศรีสง่ำ ต ำบลคูเมือง และต ำบลท่ำใหญ่ ขนำดสันฝำยกว้ำง 4.00 เมตร ต ำบลคูเมือง และต ำบลท่ำใหญ่ เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

หมู่ท่ี 4 ต ำบลท่ำใหญ่ อ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยำว 26.00 เมตร สูง 5.00 เมตร อ ำเภอหนองบัวแดง 2. ล ำน้ ำชีสำมำรถเก็บกักน้ ำ

อ ำเภอหนองบัวแดง สำมำรถเก็บกักน้ ำไว้ใช้ได้ใน (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน จังหวัดชัยภูมิ ได้เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ ฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ ) รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน พิกัดท่ีต้ังโครงกำร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ ท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร   N=16.0360533333333   E=101.6670266666666 อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ กำรเกษตร 

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

12 ขุดลอกล ำห้วยใหญ่ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 488,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนดงพอง หมู่ท่ี 5 ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี ล ำห้วย พ้ืนท่ีปำกล ำห้วย 7,396.00 ตำรำงเมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลนำหนองทุ่ม - ต ำบลนำหนองทุ่ม พ้ืนท่ีก้นล ำห้วย  7,148.00 ตำรำงเมตร ต ำบลนำหนองทุ่ม เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนแสงเจริญ  หมู่ท่ี 11 และต ำบลช่องสำมหมอ ลึกเดิม 1.00 เมตร และต ำบลช่องสำมหมอ 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ต ำบลช่องสำมหมอ อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด ำเนินกำร อ ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอแก้งคร้อ สำมำรถเก็บกักน้ ำ ขุดลอก พ้ืนท่ีปำกล ำห้วย 7,396.00 ตำรำงเมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง พ้ืนท่ีก้นล ำห้วย  6,488.00 ตำรำงเมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ ท่ีดีข้ึน

2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำร

เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค 13,554.00 ลูกบำศก์เมตร กำรเกษตร 

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด

จุดเร่ิมต้น N=16.0231122222222 E=102.1509344444444

จุดส้ินสุด N=16.0238899999999 E=102.1527922222222  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

13 ขุดลอกล ำห้วยล่องกอก 1.เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ี สภำพเดิม -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนห้วยข้ีตม  หมู่ท่ี 3 ต ำบลทุ่งพระ และต ำบลทุ่งนำเลำ ล ำห้วย ปำกกว้ำง 12.00 เมตร ก้นกว้ำง 10.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลทุ่งพระ - บ้ำนห้วยแล้ง อ ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ ยำว 885.00 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร ต ำบลทุ่งพระ และต ำบลทุ่งนำเลำ เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

หมู่ท่ี 4  ต ำบลทุ่งนำเลำ ได้รับกำรแก้ปัญหำภัยแล้งและมี ด ำเนินกำร อ ำเภอคอนสำร  จังหวัดชัยภูมิ 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

อ ำเภอคอนสำร ชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ขุดลอก ปำกกว้ำง 12.00 เมตร รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง ได้เพ่ิมข้ึน

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ก้นกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 730.00 เมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

ต ำบลทุ่งพระ และต ำบลทุ่งนำเลำ ลึก 2.20 เมตร(ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร ท่ีดีข้ึน

อ ำเภอคอนสำร  จังหวัดชัยภูมิ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก 13,286.00 ลูกบำศก์เมตร รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำร

มีปริมำณน้ ำใช้ได้ตลอดท้ังปีและ (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน กำรเกษตร 

กำรเกษตรมีผลผลิตออกสู่ท้อง ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

ตลำดเพ่ิมข้ึน พิกัด

N=16.6336644444444 E=101.8998900000000

N=16.6376755555555 E=101.8935433333333

5-10/13



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

14 ขุดลอกล ำห้วยยำง 1.เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนท่ี สภำพเดิม -  -  - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนท่ำศำลำ หมู่ท่ี 9 ต ำบลดงกลำง และต ำบลห้วยยำง ล ำห้วย ปำกกว้ำง 18.00 เมตร ก้นกว้ำง 13.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลดงกลำง  - อ ำเภอคอนสำร  จังหวัดชัยภูมิ ยำว 1,200.00 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร ต ำบลดงกลำง   และต ำบล เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนห้วยยำงโง หมู่ท่ี 9 ได้รับกำรแก้ปัญหำภัยแล้งและมี ด ำเนินกำร ห้วยยำง อ ำเภอคอนสำร 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ต ำบลห้วยยำง  ชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ขุดลอก ปำกกว้ำง 20.00 เมตร ก้นกว้ำง 14.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ ได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอคอนสำร 2. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ยำว 1,080.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร(ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ ต ำบลดงกลำง และต ำบลห้วยยำง ลำดเอียง 1:1  ปริมำตรดินขุดลอก 13,230.00ลูกบำศก์เมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ ท่ีดีข้ึน

อ ำเภอคอนสำร  จังหวัดชัยภูมิ (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

มีปริมำณน้ ำใช้ได้ตลอดท้ังปีและ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ ) รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำร

กำรเกษตรมีผลผลิตออกสู่ท้อง พิกัด กำรเกษตร 

ตลำดเพ่ิมข้ึน   N=16.5285077777777   E=101.9567955555555

  N=16.5258466666666   E=101.9493088888888

5-10/14



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

15 ขุดลอกหนองสระป่ำช้ำ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 500,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนแก้งพัฒนำ หมู่ท่ี 12 ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี ล ำห้วย กว้ำง 95.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลบ้ำนแก้ง - ต ำบลบ้ำนแก้ง    และต ำบล ยำว 100.00 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร ต ำบลบ้ำนแก้ง   และต ำบล เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนเต่ำถ่ำน  หมู่ท่ี 13 หนองสังข์   อ ำเภอแก้งคร้อ ด ำเนินกำร หนองสังข์   อ ำเภอแก้งคร้อ 2. ล ำห้วย/หนอง  สำมำรถ

ต ำบลหนองสังข์ จังหวัดชัยภูมิ  สำมำรถเก็บกักน้ ำ ขุดลอก กว้ำง 95.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัย สำมำรถเก็บกักน้ ำได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอแก้งคร้อ ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ยำว 100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย  1.50  เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียง  มีน้ ำไว้ส ำหรับ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) ลำดเอียง 1:1  อุปโภค  บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ปริมำตรดินขุดลอก 12,415.00 ลูกบำศก์เมตร ต่อควำมต้องกำร รวมไปถึงช่วย

เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน พิกัดสถำนท่ีขุดลอก

  N=16.2021077777777   E=102.3278722222222

5-10/15



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

16 ปรับปรุงฝำยดินล ำห้วย 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 496,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

คอกน้อย (ตอนล่ำง) ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี คันดินสภำพเดิม กว้ำง 6.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

บ้ำนโนนส ำรำญ  หมู่ท่ี 7  ต ำบลวังตะเฆ่  และต ำบลห้วยแย้ ยำว 50.00 เมตร สูง 2.80 เมตร ต ำบลวังตะเฆ่ และต ำบลห้วยแย้ เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

ต ำบลวังตะเฆ่-บ้ำนแจ้งใหญ่ อ ำเภอหนองบัวระเหว ด ำเนินกำร อ ำเภอหนองบัวระเหว 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

หมู่ท่ี 6  ต ำบลห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ  สำมำรถเก็บกักน้ ำ ขยำยคันดินและเสริมข้ึนอีก 1.50 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัย ได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอหนองบัวระเหว ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียง  มีน้ ำไว้ส ำหรับ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน สูง 4.30 เมตร ลำดเอียง 1:1 อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ปริมำตรงำนลูกรังบดอัดแน่น 982.00 ลูกบำศก์เมตร ต่อควำมต้องกำร รวมไปถึงช่วย

เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค -ขุดลอกพ้ืนท่ีเก็บกักน้ ำ เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ พ้ืนท่ีดินขุด 800.00 ตำรำงเมตร

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ขุดลึก 3.50 เมตร ปริมำตรดินขุดลอก

2,800.00 ลูกบำศก์เมตร ลำดเอียง 1:1

(ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัด ท่ีต้ังโครงกำร

  N=15.827252222222   E=101.6749299999999

5-10/16



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

17 ขุดลอกคลองผันน้ ำเข้ำ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 486,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

แก้มลิงอ่ำงเก็บน้ ำฝำย ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี ตอนท่ี 1 เป็นพ้ืนดินเดิมไม่มีควำมลึก ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

นิวซีแลนด์ ต ำบลวังตะเฆ่   และต ำบลโคก ยำว 250.00 เมตร ต ำบลวังตะเฆ่  และต ำบลโคก เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนหัวสะพำน  หมู่ท่ี 6 สะอำด  อ ำเภอหนองบัวระเหว ตอนท่ี 2 อ่ำงเก็บน้ ำ พ้ืนท่ี ปำกอ่ำง 6,100.00 ตำรำงเมตร สะอำด  อ ำเภอหนองบัวระเหว 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ต ำบลวังตะเฆ่ - จังหวัดชัยภูมิ  สำมำรถเก็บกักน้ ำ พ้ืนท่ี ก้นอ่ำง 4,800.00 ตำรำงเมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัย ได้เพ่ิมข้ึน

บ้ำนห้วยทับนำย  หมู่ท่ี 8 ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง ด ำเนินกำร พ้ืนท่ีใกล้เคียง  มีน้ ำไว้ส ำหรับ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

ต ำบลโคกสะอำด  2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ตอนท่ี 1 ขุดลอก ปำกกว้ำง 4.00 เมตร อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ท่ีดีข้ึน

อ ำเภอหนองบัวระเหว ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ก้นกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 250.00 เมตร ต่อควำมต้องกำร รวมไปถึงช่วย

จังหวัดชัยภูมิ เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก 937.50 ลบ.ม.

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ตอนท่ี 2 ขุดลอก อ่ำงเก็บน้ ำ พ้ืนท่ีปำกอ่ำง 6,100.00 ตำรำงเมตร

พ้ืนท่ี ก้นอ่ำง 4,300.00 ตำรำงเมตร

ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจำกลึกเดิม) 

ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก 9,100.00 ลบ.ม.

พิกัดท่ีต้ังโครงกำร

N=15.8296288888888 E=101.6232022222222
(ตำมประมำณรำคำและแบบมำตรฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

18 ขุดลอกล ำห้วยตะโก  1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง ด ำเนินกำร -  - - - 460,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนหัวสะพำน หมู่ท่ี 6 ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี ขุดลอก ขยำยล ำห้วย ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลวังตะเฆ่ - ต ำบลวังตะเฆ่   และต ำบลโคก ขุดขยำยล ำห้วยเพ่ือใช้กักเก็บน้ ำ ต ำบลวังตะเฆ่  และต ำบลโคก เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนดอนกอก  หมู่ท่ี 7 สะอำด  อ ำเภอหนองบัวระเหว พ้ืนท่ี 1,200.00 ตำรำงเมตร ลึก 5.00 เมตร สะอำด  อ ำเภอหนองบัวระเหว 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

ต ำบลโคกสะอำด  จังหวัดชัยภูมิ  สำมำรถเก็บกักน้ ำ ลำดเอียง 1:1 ปริมำตรดินขุดลอก จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัย ได้เพ่ิมข้ึน

อ ำเภอหนองบัวระเหว ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง 6,000.00 ลูกบำศก์เมตร พ้ืนท่ีใกล้เคียง  มีน้ ำไว้ส ำหรับ 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน อุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ ท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ ) ต่อควำมต้องกำร รวมไปถึงช่วย

เล้ียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค พิกัดท่ีต้ังโครงกำร เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร 

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ   N=15.8234300000000   E=101.6256377777777

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     5.10  แผนงานการเกษตร

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  17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

19 ขุดลอกคลองโป่งขุนเพชร 1. เพ่ือแก้ไขปัญหำภำวะภัยแล้ง สภำพเดิม -  - - - 492,000 ร้อยละ 80 1. ประชำชนมีน้ ำไว้ส ำหรับ กองช่ำง

บ้ำนท่ำโป่ง  หมู่ท่ี 4 ให้กับประชำชนในพ้ืนท่ี   ต ำบล ล ำห้วยปำกกว้ำง 20.00 เมตร ของประชำชนในเขตพ้ืนท่ี อุปโภคบริโภค  และท ำกำร

ต ำบลวังตะเฆ่ วังตะเฆ่  อ ำเภอหนองบัวระเหว ก้นกว้ำง 12.00 เมตร ลึกเดิม 5.50 เมตร ต ำบลวังตะเฆ่   อ ำเภอหนอง เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ

อ ำเภอหนองบัวระเหว - และต ำบลโป่งนก อ ำเภอเทพสถิต ด ำเนินกำร บัวระเหว  และต ำบลโป่งนก 2. ล ำห้วยสำมำรถเก็บกักน้ ำ

บ้ำนศิลำทอง  หมู่ท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิ  สำมำรถเก็บกักน้ ำ ขุดลอกขยำยล ำห้วยเพ่ือใช้กักเก็บน้ ำ อ ำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ได้เพ่ิมข้ึน
ต ำบลโป่งนก อ ำเภอเทพสถิต ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งท่ีจะมำถึง (บริเวณหลังวัดท่ำโป่งเจริญธรรม) รวมไปถึงผู้ท่ีอำศัยพ้ืนท่ีใกล้เคียง 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต

จังหวัดชัยภูมิ 2. เพ่ือรองรับน้ ำไว้ให้ประชำชน ขุดลอกขยำยล ำห้วย พ้ืนท่ี 3,300.00 ตำรำงเมตร มีน้ ำไว้ส ำหรับอุปโภค บริโภคได้ ท่ีดีข้ึน

ได้ใช้ประโยชน์ท้ังด้ำนกำรเกษตร ขุดลึกลงจำกเดิม 4.00 เมตร ลำดเอียง 1:1 อย่ำงเพียงพอ  ต่อควำมต้องกำร

เล้ียงสัตว์  และอุปโภคบริโภค ปริมำตรดินขุดลอก 13,200.00 ลูกบำศก์เมตร รวมไปถึงช่วยเพ่ิมผลผลิตทำง

3. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของ (ตำมแบบประมำณรำคำและแบบมำตรฐำน กำรเกษตร 

ประชำชนให้ดีย่ิงข้ึน ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ )

พิกัดท่ีต้ังโครงกำร

  N=15.8310388888888   E=101.5101288888888

รวม 19  โครงการ - - - - 16,224,000

รวมท้ังส้ิน 16,224,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 6    
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตใหม้ัน่คงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที ่ 8  การบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธิภาพ

  6. ยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี

    6.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศาลา 1.เพื่อใหอ้าคารศาลาประชาคม ปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดชัยภมูิ  -  -  -  - 9,010,000   ประชาชนจังหวัดชัยภมูิ 1.อาคารศาลาประชาคม ส านกัปลัด
ประชาคมจงัหวดัชัยภมูิ จังหวัดชัยภมูมิคีวามมั่นคง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง  จังหวัดชัยภมูิ มพีื้นที่ใช้ประชุม จังหวัดชัยภมู ิมคีวามมั่นคง องค์การบริหาร

แข็งแรงและสวยงาม 1.งานปรับปรุงตกแต่งพื้น ผนงั ฝ้าเพดาน จัดงานพระราชพธิี แข็งแรง และสวยงาม ส่วนจังหวัด
2.เพื่อใช้ในการประชุมของ จ านวนพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 681.00 ตารางเมตร งานพธิี งานโครงการ 2.มสีถานที่ในการประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ 2.งานปรับปรุงตกแต่งหง้เกบ็ของ (งานพื้น, ร้อยละ 90 ขององค์การบริหารส่วน
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน ผนงั)  จ านวนพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 187.00 ตารางเมตร จังหวัดชัยภมู ิส่วนราชการ
ทอ้งถิ่น  และประชาชนทั่วไป 3.งานต่อเติมพื้นที่หอ้งน้ าชาย-หญิง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
3.เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรม จ านวนพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 68.00 ตารางเมตร และประชาชน
สันทนาการต่าง ๆ ขององค์การ 4.ปรับปรุงภมูทิศันพ์ื้นที่ภายนอกศาลา 3.มสีถานที่ในการจัดกจิกรรม
บริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ ประชาคม พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 126.00 ตารางเมตร สันทนาการต่าง ๆ ขององค์
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน (รายละเอยีดตามประมาณราคาของ การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ
ทอ้งถิ่น  และประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ ส่วนราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น และประชาชน
ทั่วไป

รวม 1 โครงการ 9,010,000
รวมทั้งสิ้น 9,010,000

6-9/1
               รายละเอียดโครงการพัฒนา

       แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  17
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณ


