แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 0 4412 4622

ผ 02

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
และเพิม่ มูลค่ าผลผลิตทางการเกษตร

แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตาบล ลักษณะสายทางเดิม

2566

2567 2568 2569 2570

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10,680,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หลัก
ร้อยละ 80

1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

เดิม ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

สายทาง ชย.ถ. 1-0041

หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว

ถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร

ของประชาชนในเขตพื้นที่

แยกทล.201 -

จังหวัดชัยภูมิ

ยาว 5.578 กิโลเมตร

หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว 2. การคมนาคมขนส่งทาง

(พ.ศ.2566-2570)

บ้านหนองคอนไทย

ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ดาเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

การเกษตรของประชาชน

หน้า 5-9/39 ข้อ 38

อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

มีความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตาบล ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 1+300

เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการ 3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

หนองคอนไทย อาเภอภูเขียว

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร

เกษตรและการสัญจรไป-มา ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

จังหวัดชัยภูมิ

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ได้ใช้ถนนในการขนส่ง

ช่วงที่ 2 กม. 1+700 - กม. 1+800

ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 3 กม. 1+950 - กม.3+730
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร
5-9/1

แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567 2568 2569 2570

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หลัก

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,440.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4551944444444 E=102.1222977777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N= 16.4477188888888 E=102.1315744444444
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.4452599999999 E=102.1343522222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N= 16.4446766666666 E=102.1351266666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3 N=16.4438866666666 E=102.1362699999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N= 16.4370822222222 E=102.1512800000000
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/2

แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ผ 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ. 1-0084

วัตถุประสงค์

2566

2567 2568 2569 2570

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

9,997,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพ

เดิม ปรากฎใน

ถนนลาดยาง ชารุดเสียหาย

ของประชาชนในเขตพื้นที่

เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 7.140 กิโลเมตร

ตาบลโคกมั่งงอย

2. การคมนาคมขนส่งทาง

(พ.ศ.2566-2570)

และตาบลห้วยไร่

การเกษตรของประชาชน

หน้า 5-9/72 ข้อ 58

มีความสะดวก รวดเร็ว

ลักษณะสายทางเดิม

ตาบลโคกมั่งงอย

อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิอาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี

ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว

PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

และปลอดภัย

ช่วงที่ 2+390 - 5+120 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร

รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพในการ

2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่

ยาว 2,730.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน

ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

ตาบลโคกมั่งงอย

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,840.00 ตารางเมตร

เพื่อการขนส่งผลผลิตทาง

และตาบลห้วยไร่

พิกัด

การเกษตรและการสัญจร

อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น N-15.9515722222222 E-102.2297599999999
จุดสิ้นสุด N-15.9654455555555 E-102.2086311111111
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่

หมายเหตุ

ร้อยละ 80

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

บ้านโคกมั่งงอย – บ้านดงเย็น และตาบลห้วยไร่

งบประมาณ

และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ไป-มา

ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

5-9/3

