สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า

ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

1-2

ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1-3/1-1-3/6
1-8/1
1-9/1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2-7/1 - 2-7/3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

4-6/1 - 4-6/2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5-9/1 - 5-9/111
5.10 แผนงานการเกษตร
5-10/1 - 5-10/30
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผ.03 บัญชีบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

6-1/1 – 6-1/3
1–3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมและ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ 1. ประชาชนมีความรู้
และมีทักษะ
การส่งเสริมอาชีพ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่

- ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่

ส่งเสริมอาชีพให้แก่

จังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ มีทักษะ

จังหวัดชัยภูมิ จานวน 500 คน

ประชาชนในเขตพื้นที่

ในการประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 20 คน

และได้รับการพัฒนา

จังหวัดชัยภูมิ

สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น 520 คน

และลดรายจ่าย

- ลักษณะการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ช่วยสร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

2.เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของกลุ่ม

1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริม

2. ประชาชนมีการรวมกลุ่ม

อาชีพ ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

การประกอบอาชีพฯ

อาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์

2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน

ในการผลิต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

3. สนับสนุนและส่งเสริมการตลาด

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น

ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
3. กลุ่มเกษตรกรได้รับ

3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด

การสนับสนุนและส่งเสริม

ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

การตลาด

กองสวัสดิการ
สังคม

ในการประกอบอาชีพ

2-7/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตร
ผสมผสาน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความ
หลากหลาย และสามารถขยายผลไป
ยังชุมชนในท้องถิ่น
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
การเรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตาแนวพระราชดาริ แก่เกษตรกร
ผู้สนใจให้เกิดการผลิต ผลผลิต
ทางการเกษตร ที่มีความปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค
3.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
และการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

- ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
การส่งเสริมอาชีพ
จานวน 50 คน
และได้รับการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 20 คน
คุณภาพชีวิต
รวมทั้งสิ้น 70 คน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ลักษณะการดาเนินงาน
1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ
2. จัดให้มีการศึกษาดูงาน
3. จัดหาปัจจัยการผลิตสาหรับ
ฝึกการเรียนรู้
4. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.มีพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
กองสวัสดิการ
เกษตรผสมผสานตามหลัก
สังคม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปขยายผล

ในชุมชนต่อไป
2.สามารถใช้ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านการเกษตร
แบบผสมผสานได้อย่างถูกต้อง
และขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไป
เกิดผลผลิตทางการเกษตร
ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม
แบบผสมผสาน และมีการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบ
2-7/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตลาดออนไลน์
สาหรับสินค้าชุมชนจังหวัด
ชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการ
ทาตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ
สินค้าชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบ
การสินค้าชุมชน มีช่องทางการตลาด
เพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้จริง

รวม 3 โครงการ
รวมทั้งสิ้น

(ผลผลิตของโครงการ)
- ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
และประชาชนในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 200 คน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
20 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน
- ลักษณะการดาเนินงาน
1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เพื่อส่งเสริมการทาตลาดออนไลน์
2.จัดให้มีการศึกษาดูงาน

งบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
มีความรู้ความเข้าใจ
การตลาดออนไลน์
และสามารถนา
ไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.ผู้ประกอบการสินค้า
กองสวัสดิการ
ชุมชนมีความรู้
สังคม
ความสามารถในการทา
ตลาดออนไลน์
2.ผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชนมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
3.ผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชนสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
30,000,000
2-7/3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0003
แยกทางหลวงหมายเลข
2389 - บ้านซามูลนาก
ตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขต
พื้นที่ ตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

7,910,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 3.060 กิโลเมตร
ดาเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,740.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1345800000000 E=102.2855055555555
จุดสิ้นสุด N=16.1502500000000 E=102.3042400000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา
และแบบ อบจ.ชัยภูมิ ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0004
แยกทางหลวงหมายเลข
2389 - บ้านแก้ง
ตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขต
พื้นที่ตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้
ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียงได้
ใช้ถนนเพื่อการขนส่งผล
ผลิตทางการเกษตรและ
การสัญจรไป-มา

4,530,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2.100 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
11,700.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1850833333333 E=102.32613000000000
จุดสิ้นสุด N=16.2005988888888 E=102.32604777777777
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0005
แยกทางหลวงหมายเลข
2389 - บ้านหนองสังข์
ตาบลหนองสังข์
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองสังข์
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองสังข์
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขต
พื้นที่ ตาบลหนองสังข์
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

2,330,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1.208 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
6,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.2588866666666 E=102.3562433333333
จุดสิ้นสุด N=16.2690799999999 E=102.3570322222222
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0036
บ้านเก่าย่าดี - บ้านห้วยหินลาด
ตาบลเก่าย่าดี
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลเก่าย่าดี
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

2,160,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนเคพซีล กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 0.700 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0435300000000 E=102.0552833333333
จุดสิ้นสุด N=16.0376400000000 E=102.0527222222222
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวันที่
ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0037
บ้านท่าหินโงม - บ้านโปร่งช้าง
ตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลเก่าย่าดี
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

7,650,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 10.125 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0618566666666 E=102.0877933333333
จุดสิ้นสุด N=16.0803155555555 E=102.09503111111111
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0042
บ้านโคกสะอาด บ้านหนองไรไก่ ตาบลโคกสะอาด อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกสะอาด
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกสะอาด
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขต
พื้นที่ตาบลโคกสะอาด
อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

8,560,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 5.221 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 กม.0+000-2+000 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.2+950-4+000 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,050.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 3 กม.4+000-4+500 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 23,400.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4880088888888 E=102.1250477777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.4849600000000 E=102.1428788888888

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.4850711111111 E=102.1506000000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 และ จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3
N=16.4880055555555 E=102.1599822222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 N=16.4889522222222 E=102.1645277777777
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0070
บ้านยาง - บ้านกลาง
ตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขต
พื้นที่ตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

2,530,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร
ยาว 0.980 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 Sta. 8+600-9+220
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร
ช่วงที่ 2 Sta. 13+000-13+360
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.3165922222222 E=101.87559888888888
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.3205266666666 E=101.87151000000000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.3420388888888 E=101.8448011111111
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.3443033333333 E=101.8423288888888
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0085
บ้านโนนทอง - บ้านภูดนิ
ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขต
พื้นที่ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

6,580,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 2.100 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8528022222222 E=102.2590177777777
จุดสิ้นสุด N=15.8457577777777 E=102.2410377777777
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/10

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0087
บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย
บ้านหนองโก ตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
และตาบลคอนสวรรค์
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

2,420,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร
ยาว 794.00 เมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 794.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,970.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9631188888888 E=102.3238955555555
จุดสิ้นสุด N=15.9629677777777 E=102.3312333333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0115
บ้านหญ้านาง - บ้านวังม่วง
ตาบลหนองโพนงาม
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองโพนงาม
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองโพนงาม
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองโพนงาม
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

5,940,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3983022222222 E=101.9686111111111
จุดสิ้นสุด N=16.4067744444444 E=101.9476233333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0116
บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

9,180,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3.300 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,135.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,080.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.4243933333333 E=101.9078355555555
จุดสิ้นสุด N=16.4125300000000 E=101.93573111111111
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0120
บ้านจมื่น - บ้านหนองแต้
ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้อง
ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

3,380,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,195.00 เมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,195.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
13,170.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1433877777777 E=101.9152511111111
จุดสิ้นสุด N=16.1291955555555 E=101.9253066666666
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/14

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

13 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
สายทาง ชย.ถ.1-0128
บ้านซามูลนาก-บ้านหนองแก
ตาบลหนองไผ่ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

15,960,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36,000.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1447655555555 E=102.2802444444444
จุดสิ้นสุด N=16.1644855555555 E=102.2490866666666
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านหนองเซียงซา
หมู่ที่ 16 ตาบลผักปัง บ้านหนองดินดา หมู่ที่ 14
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
-

(บาท)
540,000

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3.200 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,456.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.4126400000000 E=102.1148099999999
จุดสิ้นสุด N=16.4124222222222 E=102.1122333333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบล
บ้านแก้ง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/16

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านหนองแซง
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแก้ง บ้านสว่าง หมู่ที่ 2
ตาบลหนองตูม อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านแก้ง
และตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านแก้ง
และตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้อง
ตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านแก้ง
และตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

4,680,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 1.765 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 605.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- ช่วงที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
12,530.00 ตารางเมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/17

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4120700000000 E=102.0731777777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 และ จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2
N=16.4087511111111 E=102.0722822222222
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 และ จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3
N=16.4047688888888 E=102.0743200000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3 และ จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 4
N=16.4016455555555 E=102.0784500000000
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 4 N=16.4000766666666 E=102.0789655555555
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/18

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
สายทาง ชย.ถ.1-0122
แยกทางหลวงหมายเลข
225 - บ้านคลองไผ่งาม
ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

5,947,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ช่วงที่ 1 กม.0+975-2+235 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,285.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.3+925-4+690 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 765.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,300.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.7845366666666 E=101.8477133333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=15.7775811111111 E=101.8502599999999

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/19

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.7651377777777 E=101.8584133333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=15.7596166666666 E=101.8605655555555
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

17 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT
IN - PLACE RECYCLING
สายทาง ชย.ถ.1-0104
แยกทางหลวงหมายเลข
225 - ทช. สายหลุบโพธิ์
หนองกระทุ่ม ตาบลชีบน
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลชีบน อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลชีบน
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

4,113,000
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 2.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
กม.1+430 - 2+500 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,070.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,560.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8051644444444 E=101.8293466666666
จุดสิ้นสุด N=15.8140500000000 E=101.8286699999999
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/21

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พร้อมขยายไหล่ทาง
สายทาง ชย.ถ.1-0008
คาปิง - บาเหน็จณรงค์
ตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านชวน, ตาบลบ้านเพชร
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านชวน, ตาบลบ้านเพชร
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร ออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
-

(บาท)

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
28,730,000
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-12.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 7,314.00 เมตร
ตาบลบ้านชวน, ตาบลบ้านเพชร
ดาเนินการ
อาเภอบาเหน็จณรงค์
งานปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
จังหวัดชัยภูมิ
- ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.1+225 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ยาว 1,225.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
- ช่วงที่ 2 กม.2+180 - กม.6+100 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ยาว 3,920.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
ทางการเกษตร
หนา 0.04 เมตร
และการสัญจรไป-มา
- พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 46,305.00 ตารางเมตร
งานขยายไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
- ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.1+225 ขยายไหล่ทาง
ผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร ยาว 1,225.00 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/22

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
- ช่วงที่ 2 กม.2+180 - กม.6+100 ขยายไหล่ทาง
ผิวจราจรกว้างข้างละ 2.00 เมตร ยาว 3,920.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร
- พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,580.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.4422377777777 E=101.6884555555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=15.4518877777777 E=101.6842622222222
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.4603099999999 E=101.6834033333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=15.4942233333333 E=101.68731333333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/23

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic
Concrete ถนนรอบบึงละหาน
ตาบลละหาน อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ในการท่องเที่ยวรอบบึงละหาน
ตาบลละหาน อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อให้ประชาชนที่สญ
ั จร
ไป-มา ในพื้นที่ดงั กล่าว
ได้ใช้ถนนที่มีสภาพที่ดี
สะดวก มั่นคง และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
(บาท)
89,390,000

2567

2568 2569 2570

(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ลักษณะสายทางเดิม
ของประชาชนในเขต
ถนนดิน, ถนนลูกรังและถนนคอนกรีต
พื้นที่ตาบลละหาน
เสริมเหล็กรอบบึงละหาน
อาเภอจัตรุ ัส
กว้าง 5.00-6.50 เมตร ยาว 29.250 กิโลเมตร
จังหวัดชัยภูมิ
ดาเนินการ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
งานช่วงที่ 1 กม.1+550 ถึง กม.3+169 ระยะทาง 1.619 กิโลเมตร
เพื่อการท่องเที่ยว
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
และการสัญจรไป-มา
งานช่วงที่ 2 กม.3+169 ถึง กม.5+933 ระยะทาง 2.764 กิโลเมตร

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 3 กม.5+933 ถึง กม.6+538 ระยะทาง 0.605 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 4 กม.6+538 ถึง กม.7+820 ระยะทาง 1.282 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดชัยภูมิ ในเขตพื้นที่
ตาบลละหาน ตาบลหนองบัวใหญ่ ตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตรุ ัส
- ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
4. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/24

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานช่วงที่ 5 กม.7+950 ถึง กม.8+442 ระยะทาง 0.492 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 6 กม.8+442 ถึง กม.9+495 ระยะทาง 1.053 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 7 กม.9+495 ถึง กม.12+090 ระยะทาง 2.595 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร
งานช่วงที่ 8 กม.12+090 ถึง กม.12+955 ระยะทาง 0.865 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร
งานช่วงที่ 9 กม.13+190 ถึง กม.16+690 ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 10 กม.16+690 ถึง กม.22+966 ระยะทาง 6.276 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 11 กม.22+966 ถึง กม.23+026 ระยะทาง 0.060 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 12 กม.23+026 ถึง กม.23+340 ระยะทาง 0.314 กิโลเมตร

5-9/25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 13 กม.23+340 ถึง กม.23+380 ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 14 กม.23+380 ถึง กม.24+337 ระยะทาง 0.957 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 15 กม.24+337 ถึง กม.24+377 ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 16 กม.24+377 ถึง กม.24+803 ระยะทาง 0.426 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 17 กม.24+803 ถึง กม.24+843 ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 18 กม.24+843 ถึง กม.26+036 ระยะทาง 1.193 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 19 กม.26+036 ถึง กม.26+076 ระยะทาง 0.040 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 20 กม.26+076 ถึง กม.27+650 ระยะทาง 1.574 กิโลเมตร

5-9/26

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร
งานช่วงที่ 21 กม.27+650 ถึง กม.29+140 ระยะทาง 1.490 กิโลเมตร
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
หรืองานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 81,580.00 ตารางเมตร
(รวมระยะทาง 16.143 กิโลเมตร)
งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
139,585.00 ตารางเมตร (รวมระยะทาง 27.225 กิโลเมตร)
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/27

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0068
บ้านเจาทอง - บ้านห้วยหินฝน
ตาบลวังทอง อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลวังทอง อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลวังทอง อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
869,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลวังทอง
อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุด 850.00 ตารางเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 850.00 ตารางเมตร
หนา 0.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8551377777777 E=101.4092622222222
จุดสิ้นสุด N=15.8546566666666 E=101.4093133333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/28

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านห้วยหินฝน
(หน้าวัดป่าภักดีชุมพล)
หมู่ที่ 8 ตาบลวังทอง บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3
ตาบลเจาทอง อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลวังทอง และตาบลเจาทอง
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลวังทอง และตาบลเจาทอง
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
884,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลวังทอง
และตาบลเจาทอง
อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 363.00 เมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางรวม 363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8275133333333 E=101.4121388888888
จุดสิ้นสุด N=15.8280777777777 E=101.4055588888888
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/29

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านห้วยหินฝน
(สายที่ 2) หมู่ที่ 8 ตาบลวังทอง บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3
ตาบลเจาทอง อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลวังทอง และตาบลเจาทอง
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลวังทอง และตาบลเจาทอง
อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,247,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลวังทอง
และตาบลเจาทอง
อาเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนหินคลุก กว้าง 5.80 เมตร
ยาว 400.00 เมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8459655555555 E=101.4137033333333
จุดสิ้นสุด N=15.8484755555555 E=101.4138688888888
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/30

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

23 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0072
บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน
ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1 )

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป - มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,500,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 18.476 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 454.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,632.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.7309711111111 E=102.0993488888888
จุดสิ้นสุด N=15.7282466666666 E=102.1025900000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/31

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

24 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
Asphaltic Concrete และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4
ตาบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม
หมู่ที่ 7 ตาบลวังชมภู
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลวังชมภู และตาบลท่าใหญ่
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลวังชมภู และตาบลท่าใหญ่
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
7,690,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80 ของประชาชน
ในเขตพื้นที่ตาบลวังชมภู
และตาบลท่าใหญ่
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร
ยาว 12.075 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 235.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 920.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,520.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 4 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/32

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,150.00 ตารางเมตร
พิกัด ช่วงที่ 1
จุดเริ่มต้น N=16.0315955555555 E=101.6506844444444
จุดสิ้นสุด N=16.0299555555555 E=101.6517655555555
พิกัด ช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้น N=16.0299555555555 E=101.6517655555555
จุดสิ้นสุด N=16.0292099999999 E=101.6548844444444
พิกัด ช่วงที่ 3
จุดเริ่มต้น N=16.0292099999999 E=101.6548844444444
จุดสิ้นสุด N=16.0228500000000 E=101.6588088888888
พิกัด ช่วงที่ 4
จุดเริ่มต้น N=16.0228500000000 E=101.6588088888888
จุดสิ้นสุด N=16.0143555555555 E=101.6595600000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/33

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ. 1-0011
แยกทางหลวงหมายเลข 225 บ้านชีลอง ตาบลชีลอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
5,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลชีลอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3.760 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางรวม 810.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,480.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
N=15.7936755555555 E=102.0075077777777
N=15.7872244444444 E=102.0008388888888

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/34

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

26 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1
ตาบลท่าหินโงม - บ้านหนองฉนวน
หมู่ที่ 1 ตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลท่าหินโงม และตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลท่าหินโงม และตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,641,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลท่าหินโงม
และตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 -5.00 เมตร ยาว 3.440 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,660.00 ตารางเมตร
พิกัด
ช่วงที่ 1 N=16.0655877777777 E=102.0377622222222
N=16.0667244444444 E=102.0356811111111

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/35

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
(บาท)
ช่วงที่ 2 N=16.0667244444444 E=102.0356811111111
N=16.0690477777777 E=102.0297433333333
ช่วงที่ 3 N=16.0690477777777 E=102.0297433333333
N=16.0705733333333 E=102.0297544444444
ช่วงที่ 4 N=16.0705733333333 E=102.0297544444444
N=16.0715044444444 E=102.0297544444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5-9/36

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

27 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านห้วยผักหนาม
หมู่ที่ 4 ตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ บ้านหลุบช้างพลาย หมู่ที่ 8
ตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลเก่าย่าดี อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,359,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลเก่าย่าดี
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,160.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,640.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.0745011111111 E=102.0488122222222
N=16.0756300000000 E=102.0591377777777
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/37

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

28 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านโนนเสลา
หมู่ที่ 11 ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว - บ้านหัน หมู่ที่ 1
ตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองตูม อาเภอภูเขียว
และตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองตูม อาเภอภูเขียว
และตาบลบ้านหัน อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
708,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว
และตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป - มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.34667333333333 E=102.0631766666666
N=16.34836222222222 E=102.0588233333333
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/38

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ. 1-0061
บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป - มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
753,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 42.965 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
N=16.2528955555555 E=101.4861166666666
N=16.2521566666666 E=101.4873722222222
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/39

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

30 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านท่ากูบ หมู่ที่ 1
ตาบลท่ากูบ - บ้านเขื่อนลั่น
หมู่ที่ 1 ตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลท่ากูบ และตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลท่ากูบ และตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลท่ากูบ
และตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนหินคลุกบดอัดแน่น
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 6.900 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,576.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=15.6270055555555 E=101.7262499999999
N=15.6243922222222 E=101.7244211111111
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

5-9/40

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านเพชรใต้ หมู่ที่ 8
ตาบลบ้านเพชร บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1
ตาบลกวางโจน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเพชร และตาบลกวางโจน
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป - มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเพชร และตาบลกวางโจน
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,116,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเพชร
และตาบลกวางโจน
อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 300.00 เมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
N=16.3265800000000 E=102.2710988888888
N=16.3239066666666 E=102.2706644444444
ตามแบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/41

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0110
บ้านหนองสาราญ - บ้านโสกรัง
ตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนดิน กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4.850 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0857022222222 E=101.7465100000000
จุดสิ้นสุด N=16.0807455555555 E=101.7501555555555
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/42

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

33 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN
PLACE RECYCLING
สายทาง ชย.ถ.1-0061
บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลนางแดด
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 42.695 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING
กม. 6+400 - 6+638 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 238.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,904.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0857022222222 E=101.7465100000000
จุดสิ้นสุด N=16.0807455555555 E=101.7501555555555
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวัน
ที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/43

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

34 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0070
บ้านยาง - บ้านกลาง
ตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโนนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโนนทอง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 20.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วง กม.8+660 - 9+120 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 460.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3165922222222 E=101.8755988888888
จุดสิ้นสุด N=16.3202711111111 E=101.8718400000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/44

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

35 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0071
บ้านศาลา - บ้านตลาด
ตาบลกุดเลาะ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดเลาะ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดเลาะ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดเลาะ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 2.483 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วง กม.0+000 - 0+463
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 463.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,778.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3075444444444 E=101.9603377777777
จุดสิ้นสุด N=16.3068988888888 E=101.9651588888888
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/45

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0115
บ้านหญ้านาง - บ้านวังม่วง
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเป้า
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วง กม.0+475 - 0+826 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 351.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,808.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3985833333333 E=101.9682366666666
จุดสิ้นสุด N=16.4018399999999 E=101.9613722222222
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/46

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9
ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตรุ ัส บ้านดอนตะโก หมู่ที่ 14
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตรุ ัส
และตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตรุ ัส
และตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลส้มป่อย อาเภอจัตรุ ัส
และตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร
ยาว 1.400 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 493.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
2,958.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.6924888888888 E=101.7695344444444
จุดสิ้นสุด N=15.6923666666666 E=101.7741722222222
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/47

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตาบลท่ากูบ
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
และตาบลท่ากูบ อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
และตาบลท่ากูบ อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
และตาบลท่ากูบ อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5.80 เมตร
ยาว 0.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5881600000000 E=101.7488522222222
จุดสิ้นสุด N=15.5887799999999 E=101.7444466666666
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/48

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านหนองผักหลอด
หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านแท่น
อาเภอบ้านแท่น - บ้านห้างสูง
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านดอน
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
และตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
และตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,832,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น
และตาบลบ้านดอน
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 0.619 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 619.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,095.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.3824144444444 E=102.3140977777777
จุดสิ้นสุด N=16.3770600000000 E=102.3123111111111
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/49

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0087
บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย บ้านหนองโก ตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,470,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร
ยาว 5.539 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 794.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,970.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9631188888888 E=102.3238955555555
จุดสิ้นสุด N=15.9629677777777 E=102.3312333333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/50

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

41 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทาง บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2
ตาบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้งาม
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยไร่
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย และตาบลห้วยไร่
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป - มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย และตาบลห้วยไร่
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
530,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโคกมั่งงอย
และตาบลห้วยไร่
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-6.00 เมตร
ยาว 4.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,124.00 เมตร
หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า
1,593.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9517500000000 E=102.2299722222222
จุดสิ้นสุด N=15.9672811111111 E=102.2345400000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/51

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7
ตาบลโนนคูณ - บ้านนาผักเสี้ยน
หมู่ที่ 4 ตาบลดงกลาง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโนนคูณ และตาบลดงกลาง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโนนคูณ และตาบลดงกลาง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท)

ลักษณะสายทางเดิม
1,000,000
ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร
ยาว 0.780 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 321.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.4922299999999 E=102.0264399999999
จุดสิ้นสุด N=16.4941033333333 E=102.0197899999999
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโนนคูณ
และตาบลดงกลาง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/52

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5
ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์
และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์
และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
6,224,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองขาม
อาเภอคอนสวรรค์
และตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 6.60 เมตร
ยาว 1,700 เมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไน้อยกว่า 10,200.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8477988888888 E=102.2299977777777
จุดสิ้นสุด N=15.8476477777777 E=102.2161544444444
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/53

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

44 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านชีลองกลาง หมู่ที่ 7
ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5
ตาบลภูแลนคา อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลภูแลนคา
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยต้อน อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลภูแลนคา
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
4,872,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยต้อน
อาเภอเมืองชัยภูมิ
และตาบลภูแลนคา
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2.100 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9373877777777 E=101.8736644444444
จุดสิ้นสุด N=15.9232833333333 E=101.8665688888888
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/54

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

45 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านหลุบงิ้ว หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านกอก - บ้านหนองพง
หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก
และตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก
และตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,170,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านกอก
และตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 860.00 เมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
4,300.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5059911111111 E=101.8703755555555
จุดสิ้นสุด N=15.4988833333333 E=101.8710499999999
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/55

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0096
บ้านหนองบัวโคก บ้านหนองลุมพุก
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,035,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 550.00 เมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 550.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไน้อยกว่า
3,300.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.4498077777777 E=101.8617700000000
จุดสิ้นสุด N=15.4539533333333 E=101.8619877777777
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/56

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

47 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0097
แยกทางหลวงหมายเลข 201 บ้านหนองลุมพุก
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
5,010,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางชารุดเสียหาย
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1.650 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
13,200.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.4682911111111 E=101.8362800000000
จุดสิ้นสุด N=15.4687444444444 E=101.8513633333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/57

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

48 ก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วยหวาย
(ท่ากกคร้อ) บ้านหนองโสมง
หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า - บ้านโนนเชือก
หมู่ที่ 3 ตาบลส้มป่อย
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลส้มป่อย อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้สะพานในการสัญจรข้ามลาห้วย
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลส้มป่อย อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้สะพานข้ามลาห้วยในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว และปลอดภัย
3. เพื่อให้มีสะพานข้ามลาห้วย
ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,303,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลส้มป่อย อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
สะพานข้ามลาห้วย
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ดาเนินการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร
แบบไม่มีทางเท้า
ตามแบบมาตราฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.3-03
พร้อมก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน
ชนิดดาดคอนกรีต ตามแบบเลขที่
มฐ.อบจ.16-001-48
พิกัดที่ตั้งโครงการ
N=15.7207577777777 E=101.8678077777777

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. สะพานข้ามลาห้วยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/58

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0055
บ้านสันติสขุ - บ้านโสกมะตูม
ตาบลโนนคูณ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโนนคูณ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโนนคูณ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโนนคูณ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 7.00-8.00 เมตร
ยาว 11.823 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วง กม.8+990 - 9+802 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 812.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,684.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.4898988888888 E=102.0265022222222
จุดสิ้นสุด N=16.4838233333333 E=102.0229588888888
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/59

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

50 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0006
แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,775,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1.715 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 กม.0+000 - 0+660
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.1+055 - 1+125
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,380.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=15.5643233333333 E=101.8351855555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=15.5658133333333 E=101.8292499999999
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=15.5653500000000 E=101.8261199999999
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=15.5597044444444 E=101.8244277777777

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

5-9/60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

51 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0119
บ้านสาโรงโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม
ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,150,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3.182 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 กม.3+000 - 3+110
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.3+110 - 4+000
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,890.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5040422222222 E=101.8444399999999
จุดสิ้นสุด N=15.4981733333333 E=101.8510522222222
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/61

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2
ตาบลหนองบัวโคก บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7
ตาบลบ้านกอก อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
และตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
และตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,225,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
และตาบลบ้านกอก
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.372 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 362.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,810.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.4508066666666 E=101.8626233333333
จุดสิ้นสุด N=15.4540122222222 E=101.8627533333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/62

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านทามจาน หมู่ที่ 5
ตาบลหนองบัวโคก-บ้านพลับ
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองโดน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
และตาบลหนองโดน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
และตาบลหนองโดน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,077,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองบัวโคก
และตาบลหนองโดน
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1.700 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5032411111111 E=101.8368900000000
จุดสิ้นสุด N=16.5031077777777 E=101.8343066666666
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/63

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0124
บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 8.656 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 261.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,566.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.6795455555555 E=101.9061166666666
จุดสิ้นสุด N=15.6803844444444 E=101.9036355555555
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่ง
ทางการเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/64

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

55 วางท่อส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านหนองส้มโรง
หมู่ที่ 18 ตาบลลุ่มลาชี บ้านกุดฉนวนอุดม
หมู่ที่ 19 ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี และตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี และตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
700,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลลุ่มลาชี
และตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสภาพเดิม
คลองใส้ไก่ กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 0.520 กิโลเมตร
ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร
ดาเนินการ
วางท่อระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.80 เมตร จานวน 214.00 ท่อน
บ่อพักพร้อมฝาทุกระยะ 50.00 เมตร
ดินถมบดอัดแน่น กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 214.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.70 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.7162888888888 E=101.9191366666666
จุดสิ้นสุด N=15.7154588888888 E=101.8165244444444
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/65

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

56 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทาง ชย.ถ.1-0030
บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกล่าม
ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยางและถนนลูกรัง
กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 10.126 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,125 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
1,912.50 ลูกบาศก์เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0859500000000 E=102.1839133333333
จุดสิ้นสุด N=16.0750655555555 E=102.1608099999999
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/66

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

57 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0048
บ้านโคกสะอาด- บ้านหัวคูสระ
ตาบลโคกสะอาด อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกสะอาด อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกสะอาด อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโคกสะอาด
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 6.074 กิโลเมตร
ดาเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,512.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.4802233333333 E=102.0865033333333
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.4794944444444 E=102.0854399999999
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.4766522222222 E=102.0808477777777
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.4757788888888 E=102.0802366666666
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/67

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

58 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองตูม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองตูม และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองตูม
และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 5.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 842.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
5,052.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.4047788888888 E=102.0742655555555
จุดสิ้นสุด N=16.3999700000000 E=102.0790055555555
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/68

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

59 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทาง บ้านนาแกท่าขอนยุง
หมู่ที่ 17 ตาบลนาหนองทุ่ม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลนาหนองทุ่ม และตาบลโคกกุง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลนาหนองทุ่ม และตาบลโคกกุง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,366,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลนาหนองทุ่ม
และตาบลโคกกุง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนดิน กว้าง 7.00-9.00 เมตร
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,832.00 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
1,923.60 ลูกบาศก์เมตร งานดินถมบดอัดแน่น
หนา 0.20 เมตร กว้าง 7.30 เมตร ยาว 1,832.00 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0638111111111 E=102.1472633333333
จุดสิ้นสุด N=16.0738477777777 E=102.1496955555555
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/69

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

60 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3
ตาบลช่องสามหมอ บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5
ตาบลหนองไผ่ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
และตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
และตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
634,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
และตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนหินคลุก กว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 669.00 ลูกบาศก์เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N=16.0886144444444 E=102.2523255555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N=16.0877299999999 E=102.2549766666666
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N=16.0896144444444 E=102.2631855555555
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N=16.0950877777777 E=102.2630111111111
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/70

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11
ตาบลบ้านไร่ - บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 10 ตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านไร่ และตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านไร่ และตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านไร่
และตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางรวม 407.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,628.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5472744444444 E=101.4077444444444
จุดสิ้นสุด N=15.5465277777777 E=101.4031766666666
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/71

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านหนองผักบุ้ง
หมู่ที่ 18 ตาบลห้วยยายจิ๋ว
- บ้านโคกไค หมู่ที่ 5
ตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
และตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
และตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
และตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 319.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,595.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.4474755555555 E=101.4857800000000
จุดสิ้นสุด N=15.4458333333333 E=101.4815644444444
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/72

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

63 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE
RECYCLING
สายทาง ชย.ถ.1-0117
บ้านห้วยยายจิ๋ว บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 8.350 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING
กม.1+425 - 1+917 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 492.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
3,936.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.4294200000000 E=101.5398277777777
จุดสิ้นสุด N=15.4319111111111 E=101.5333533333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/73

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8
ตาบลตาเนิน - บ้านหนองผักชี
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองฉิม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลตาเนิน และตาบลหนองฉิม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลตาเนิน และตาบลหนองฉิม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลตาเนิน
และตาบลหนองฉิม
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5.60 เมตร
ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,225.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5170100000000 E=102.0019544444444
จุดสิ้นสุด N=15.5285888888888 E=102.0018100000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3
ตาบลตาเนิน - บ้านหนองตาโพธิ์
หมู่ที่ 4 ตาบลกะฮาด
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลตาเนิน และตาบลกะฮาด
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลตาเนิน และตาบลกะฮาด
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลตาเนิน
และตาบลกะฮาด
อาเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4.80 เมตร
ยาว 1.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางรวม 412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,648.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.5998955555555 E=102.0586277777777
จุดสิ้นสุด N=15.5986399999999 E=102.0654622222222
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0086
แยก ทล.2054 บ้านหนองหญ้าขาว
ตาบลช่องสามหมอ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
3,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลช่องสามหมอ
อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 5.793 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 811.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,866.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.9980511111111 E=102.2723566666666
จุดสิ้นสุด N=16.0145788888888 E=102.3003399999999
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/76

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0118
บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูบ
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโสกปลาดุก
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 6.950 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.6911400000000 E=101.7324077777777
จุดสิ้นสุด N=15.6885700000000 E=101.7315088888888
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/77

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0113
บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่
ตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 17.660 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางรวม 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8551111111111 E=101.7161633333333
จุดสิ้นสุด N=15.8571222222222 E=101.7147133333333
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/78

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 7
ตาบลวังตะเฆ่ - บ้านแจ้งใหญ่
หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลวังตะเฆ่ และตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลวังตะเฆ่ และตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลวังตะเฆ่
และตาบลห้วยแย้
อาเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 1.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางรวม 412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,648.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.8212133333333 E=101.6605611111111
จุดสิ้นสุด N=15.8233566666666 E=101.6641100000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/79

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE
RECYCLING
สายทาง บ้านหนองกก หมู่ที่ 8
ตาบลบ้านเพชร - บ้านโคกแสว
หมู่ที่ 6 ตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเพชร และตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเพชร และตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเพชร
และตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 9.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,912.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=15.3941166666666 E=101.7176344444444
จุดสิ้นสุด N=15.3926611111111 E=101.7211111111111
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 6 ตาบลผักปัง
- บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6
ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลผักปัง และตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางรวม 436.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,744.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
N=16.3379533333333 E=102.1441355555555
N=16.3330900000000 E=102.1472866666666
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/81

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

72 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0045 บ้านสว่าง บ้านพรมเหนือ ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองตูม อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองตูม อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองตูม
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00
เมตร ยาว 4.793 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
กม.0+065 - 0+702 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 637.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,096.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.3776522222222 E=102.1004999999999
N=16.3855011111111 E=102.0959377777777
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

73 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0120 บ้านจมื่น
- บ้านหนองแต้ ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 457.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,742.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.1318222222222 E=101.9211288888888
N=16.1295777777777 E=101.8248177777777
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/83

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

74 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
- บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1
ตาบลกุดชุมแสง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านเดื่อ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
และตาบลกุดชุมแสง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
ของประชาชนในเขตพื้นที่
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.500 กิโลเมตร
ตาบลบ้านเดื่อ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
และตาบลกุดชุมแสง
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
อาเภอหนองบัวแดง
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร
จังหวัดชัยภูมิ
พิกัด
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
N=16.0929655555555 E=101.8812888888888
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
N=16.0907577777777 E=101.8883344444444
เพื่อการขนส่งผลผลิต
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ทางการเกษตร
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)
และการสัญจรไป-มา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/84

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

75 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ผิวทาง Asphaltic Concrete
ตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์
สายทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7
และตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
ตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ - จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
บ้านคาผักแพว หมู่ที่ 13
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
ตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ
และปลอดภัย
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์
และตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1,000,000
- ร้อยละ 80
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.065 กิโลเมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโนนกอก
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
และตาบลซับสีทอง
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร
อาเภอเมืองชัยภูมิ
ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
จังหวัดชัยภูมิ
หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตารางเมตร
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พิกัด
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
ช่วงที่ 1 N=16.1865577777777 E=101.9355188888888
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ช่วงที่ 1 N=16.1862188888888 E=101.9357099999999
ทางการเกษตร
ช่วงที่ 2 N=16.1809788888888 E=101.9416588888888
และการสัญจรไป-มา
ช่วงที่ 2 N=16.1786688888888 E=101.9484155555555
ช่วงที่ 3 N=16.1810988888888 E=101.9450144444444
ช่วงที่ 3 N=16.1816244444444 E=101.9457577777777
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้ )

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/85

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านยาง - บ้านเก่าน้อย
หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านบัว
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านยาง และตาบลบ้านบัว
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านยาง และตาบลบ้านบัว
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านยาง
และตาบลบ้านบัว
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนดิน กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางรวม 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร
พิกัด
N=16.2567477777777 E=101.9165522222222
N=16.2531100000000 E=101.9155166666666
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/86

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง สระโพนทอง หมู่ที่ 4
ตาบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง
หมู่ที่ 17 ตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลสระโพนทอง และตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลสระโพนทอง และตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลสระโพนทอง
และตาบลบ้านหัน
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 3.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 414.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,656.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร
พิกัด
N=16.3183399999999 E=101.9905388888888
N=16.3173266666666 E=101.9867011111111
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

รวมไปถึงผู้ที่สัญจร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

5-9/87

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านตลาด หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านหัน - บ้านแก้งสองคอน
หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านยาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านหัน และตาบลบ้านยาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านหัน และตาบลบ้านยาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านหัน
และตาบลบ้านยาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนดิน กว้าง 4.30 เมตร
ยาว 2.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 414.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,656.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร
พิกัด
N=16.3183399999999 E=101.9905388888888
N=16.3173266666666 E=101.9867011111111
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

รวมไปถึงผู้ที่สัญจร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

5-9/88

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ. 1-0126
แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านไทรงาม ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
3,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 3.000 กิโลเมตร
ตาบลโป่งนก
ดาเนินการ
อาเภอเทพสถิต
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 791.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,746.00 ตารางเมตร
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
พิกัด
ทางการเกษตร
N=15.8140011111111 E=101.4892822222222
และการสัญจรไป-มา
N=15.8046866666666 E=101.4914611111111
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

80 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0016
บ้านหนองหญ้ารังกา - บ้านห้วยบง
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 9.808 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 404.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=15.8361222222222 E=102.0809111111111
N=15.8394700000000 E=102.0854388888888
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

81 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0012
แยกทางหลวงหมายเลข 202
บ้านหนองคอนไทย ตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
910,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 4.999 กิโลเมตร
ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ
ดาเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร
เพื่อการขนส่งผลผลิต
พิกัด
ทางการเกษตร และการสัญจรไป-มา
N=15.7798355555555 E=102.1666900000000
N=15.7784522222222 E=102.1646199999999
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/91

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

82 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0024
บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลห้วยบง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,090,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยบง
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.558 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,201.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,206.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=15.8369222222222 E=102.1667900000000
N=15.8494911111111 E=102.1690099999999
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/92

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านแข้ หมู่ที่ 14
ตาบลผักปัง - บ้านหนองตาไก้
หมู่ที่ 6 ตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลผักปัง และ ตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลผักปัง และ ตาบลโอโล
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของประชาชนในเขตพื้นที่
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร
ตาบลผักปัง และ ตาบลโอโล
ดาเนินการ
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 436.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,744.00 ตารางเมตร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
พิกัด
และการสัญจรไป-มา
N=16.3476299999999 E=102.1465833333333
N=16.3393066666666 E=102.1479088888888
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/93

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ. 1-0047
บ้านหนองตาไก้ - บ้านโอโล
ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโอโล อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 4.395 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางรวม 432.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,456.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
N=16.3634511111111 E=102.1731877777777
N=16.3718466666666 E=102.1679277777777
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/94

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านห้วยกนทาเหนือ
หมู่ที่ 17 ตาบลคูเมือง - บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลคูเมือง และตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลคูเมือง และตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
600,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลคูเมือง
และตาบลหนองแวง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลูกรัง กว้าง 5.80 เมตร
ยาว 0.192 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 192.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
N=16.0385844444444 E=101.7117788888888
N=16.0394355555555
E=101.7102166666666
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

และการสัญจรไป-มา

5-9/95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

86 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6
ตาบลกุดชุมแสง - บ้านโสกรัง
หมู่ที่ 7 ตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลกุดชุมแสง
และตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลกุดชุมแสง
และตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด
ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
942,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดชุมแสง และ
ตาบลหนองบัวแดง
อาเภอหนองบัวแดง
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.0478055555555 E=101.7712122222222
N=16.0479288888888 E=101.7688866666666
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/96

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

87 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทาง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9
ตาบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองสังข์ และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองสังข์ และตาบลบ้านแก้ง
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองสังข์ และ
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร
ยาว 1.900 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,395.00เมตร
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,046.25 ลูกบาศก์เมตร
พิกัด
N=16.2203288888888 E=102.3594766666666
N=16.2067299999999 E=102.3484411111111
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/97

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

88 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทาง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11
ตาบลหนองไผ่ - บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 4 ตาบลหลุบคา
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ และตาบลหลุบคา
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ และตาบลหลุบคา
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ตาบลหนองไผ่
ดาเนินการ
และตาบลหลุบคา
ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,722.00 เมตร
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 813.00 ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
งานดินถมบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.30 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร
เพื่อการขนส่งผลผลิต
พิกัด
ทางการเกษตร
N=16.1678066666666 E=102.2427233333333
และการสัญจรไป-มา
N=16.1826177777777 E=102.2370511111111
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพ
ในการดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/98

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

89 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
สายทาง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11
ตาบลหนองไผ่ - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6
ตาบลช่องสามหมอ อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ และตาบลช่องสามหมอ
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหนองไผ่ และตาบลช่องสามหมอ
อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลหนองไผ่
และตาบลช่องสามหมอ
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,814.00เมตร
หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,088.40 ลูกบาศก์เมตร
พิกัด
N=16.1667166666666 E=102.2406844444444
N=16.1595422222222 E=102.2283311111111
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/99

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

90 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทาง บ้านหนองโสมงเหนือ
หมู่ที่ 8 ตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า บ้านห้วยยาง
หมู่ที่ 4 ตาบลโคกสูง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลห้วยยาง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า
และตาบลห้วยยาง อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
2,041,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลูกรัง กว้าง 6.50 - 8.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 1.800 กิโลเมตร
ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า
ดาเนินการ
และตาบลห้วยยาง
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
อาเภอเมืองชัยภูมิ
หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,547.00เมตร
จังหวัดชัยภูมิ
หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,392.30 ลูกบาศก์เมตร
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
ดินถมบดอัดแน่น กว้าง 6.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - 2.10×2.10×9.00 เมตร จานวน 1 แห่ง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
พิกัด
และการสัญจรไป-มา
N=15.8437355555555 E=101.8899700000000
N=15.8574511111111 E=101.8847444444444
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18
ตาบลตลาดแร้ง - บ้านโนนแดง
ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลตลาดแร้ง และ ตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลตลาดแร้ง และ ตาบลโนนแดง
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
959,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลตลาดแร้ง และ
ตาบลโนนแดง อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 330.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พิกัด
N=15.7780744444444 E=101.8753611111111
N=15.7810022222222 E=101.8756900000000
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/101

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

92 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทาง บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9
ตาบลซับใหญ่ บ้านทุ่งกระถินพัฒนา
หมู่ที่ 10 ตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลซับใหญ่ และตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลซับใหญ่ และตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนดิน กว้าง 6.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 4.000 กิโลเมตร
ตาบลซับใหญ่ และ
ดาเนินการ
ตาบลตะโกทอง อาเภอซับใหญ่
งานดินถมบดอัดแน่น กว้าง 6.30 เมตร ยาว 3,385.00 เมตร
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 6,702.00 ลูกบาศก์เมตร
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
งานลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 3,122.00 ลูกบาศก์เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
พิกัด
และการสัญจรไป-มา
N=15.5921700000000 E=101.5342200000000
N=15.5826844444444 E=101.5553999999999
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/102

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านหนองประดู่พัฒนา
หมู่ที่ 11 ตาบลตะโกทอง
อาเภอซับใหญ่ บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลตะโกทอง อาเภอซับใหญ่
และตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลตะโกทอง อาเภอซับใหญ่
และตาบลบ้านชวน
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
1,000,000
- ร้อยละ 80
ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 5.000 กิโลเมตร
ตาบลตะโกทอง อาเภอซับใหญ่
ดาเนินการ
และตาบลบ้านชวน
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 321.00 เมตร
อาเภอบาเหน็จณรงค์
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
พิกัด
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
N=15.5690322222222 E=101.5968822222222
ทางการเกษตร และการสัญจรไป-มา
N=15.5731899999999 E=101.8909755555555
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/103

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

94 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 1-0035
บ้านสระแต้ บ้านหนองผักหลอด
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 32.395 กิโลเมตร
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
ดาเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
กม. 20+400 - 20+953 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 553.00 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ หนา 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร
และการสัญจรไป-มา
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,871.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.2894722222222 E=102.3024344444444
N=16.2988755555555 E=102.3013666666666
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/104

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

95 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 1-0035
บ้านสระแต้ บ้านหนองผักหลอด
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 32.395 กิโลเมตร
ตาบลบ้านดอน อาเภอภูเขียว
ดาเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
กม. 26+700 - 26+941 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ หนา 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
และการสัญจรไป-มา
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,928.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.3434988888888 E=102.3035877777777
N=16.3480022222222 E=102.3034288888888
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/105

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

96 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0064
บ้านโนนเหม่า - บ้านหนองหอยปัง
ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 23.350 กิโลเมตร
ตาบลถ้าวัวแดง
ดาเนินการ
อาเภอหนองบัวแดง
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,436.00 ตารางเมตร
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
พิกัด
ผลผลิตทางการเกษตร
N=16.1310299999999 E=101.5627722222222
และการสัญจรไป-มา
N=16.1287422222222 E=101.5611800000000
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/106

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชย.ถ.1-0001
แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
3,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 32.310 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร
ระยะทางรวม 572.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,576.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร
งานดินถมบดอัดแน่น กว้าง 8.00 เมตร
ระยะทางรวม 572.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาณดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 692.00 ลูกบาศก์เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1107055555555 E=102.1597566666666
จุดสิ้นสุด N=16.1109777777777 E=102.1532000000000
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/107

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

98 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ.1-0001
แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มา
ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,307,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโคกกุง อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่สญ
ั จร
พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 32.310 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.1124533333333 E=102.1617677777777
จุดสิ้นสุด N=16.1107477777777 E=102.1591199999999
(รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบ อบจ.ชัยภูมิ
ตามมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/108

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

99 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0056
บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว
ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
1,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 10.000 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร
พิกัด
N=16.6276922222222 E=101.8901355555555
N=16.6405777777777 E=101.8650100000000
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/109

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

100 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง
Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0057
บ้านหนองหล่ม - บ้านนาผักเสี้ยน
ตาบลดงกลาง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลดงกลาง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลดงกลาง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2566

2567

2568 2569 2570

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

(บาท) (บาท) (บาท)
- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลดงกลาง อาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และการสัญจรไป-มา

ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 9.140 กิโลเมตร
ดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,960.00 ตารางเมตร
พิกัด
ช่วงที่ 1 N=16.4929588888888 E=101.9326755555555
N=16.4968711111111 E=101.9350066666666
ช่วงที่ 2 N=16.5218499999999 E=101.9437488888888
N=16.5226044444444 E=101.9475400000000
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

5-9/110

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

101 ก่อสร้างถนนลาดยางขยายผิวจราจร
4 เลน ผิวทาง Asphaltic Concrete
สายทาง ชย.ถ. 1-0064
บ้านโนนเหม่า - บ้านหนองหอยปัง
ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร
ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลถ้าวัวแดง อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย

รวม 101 โครงการ
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566

2567

(บาท)
2,000,000

(บาท)
-

2568 2569 2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ลักษณะสายทางเดิม
- ร้อยละ 80
ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ของประชาชนในเขตพื้นที่
ยาว 23.350 กิโลเมตร
ตาบลถ้าวัวแดง
ดาเนินการ
อาเภอหนองบัวแดง
ก่อสร้างถนนลาดยางขยายผิวจราจร 4 เลน ผิวทาง Asphaltic Concrete
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผิวจราจร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร
ผู้ที่สญ
ั จรพื้นที่ใกล้เคียง
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร
ได้ใช้ถนนเพื่อการขนส่ง
พิกัด
ผลผลิตทางการเกษตร
N=16.1310299999999 E=101.5627722222222
และการสัญจรไป-มา
N=16.1287422222222 E=101.5611800000000
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานทางที่ได้กาหนดไว้)

223,379,000 123,140,000
346,519,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. การคมนาคมขนส่งทาง
การเกษตรของประชาชน
มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพในการ
ดารงชีวิตประจาวันที่ดขี ึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

-
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101,403,000

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า

ขุดลอกเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปู

การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

เตรียมพร้อมการบริหารจัดการ

บ่อกักเก็บน้าด้วยยางพารา ในเขตพืนที่จังหวัดชัยภูมิ

ของเกษตรกรในพืนที่

2. ประชาชนได้มีแหล่งน้า

ในช่วงฤดูฝน และการกักเก็บน้า

น้าในการรับมือกับสถานการณ์

(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐานขององค์การ

จังหวัดชัยภูมิ

ที่สามารถรองรับน้าได้ใน

เพื่อฤดูแล้ง จังหวัดชัยภูมิ

น้าหลากในฤดูฝน ป้องกันปัญหา

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานที่ก้าหนดไว้)

มีน้าไว้ในการ

จ้านวนที่เพียงพอต่อความ

อุทกภัยให้แก่ประชาชน

จ้านวน 9 แห่ง ดังนี

ท้าเกษตรตลอดทังปี

ต้องการตลอดทังปี

2. เพื่อแก้ไขปัญหาและ

1. ขุดลอกสระน้า หนองจอก บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5

3. สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ใน

บรรเทาความเดือดร้อนของ

ต้าบลคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ฤดูแล้ง ส้าหรับประชาชนใน

ประชาชนจากพืนที่

งบประมาณ 9,996,000 บาท

พืนที่ที่ได้รับผลประโยชน์ดังนี

เสี่ยงการเกิดอุทกภัย

ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 10,642.00 ตารางเมตร

3. เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้

หรือคิดเป็นพืนที่ 6 ไร่ 2 งาน 60.50 ตารางวา

เพื่อการอุปโภค บริโภค

ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 2.04 เมตร หรือความยาว

อย่างเพียงพอตลอดทังปี

รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 790.00 เมตร

แก้งคร้อ และต้าบลหนองคู

พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่

อ้าเภอบ้านแท่น

น้อยกว่า 12,739.48 ตารางเมตร
พิกัด N=15.9105333333333 E=102.3022011111111

-

-

-

หลัก

- ร้อยละ 80

1. ปัญหาน้าท่วมลดลง

กองช่าง

3.1 ต้าบลคอนสวรรค์ และ
ต้าบลบ้านโสก อ้าเภอคอนสวรรค์
3.2 ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอ

3.3 ต้าบลหนองสังข์ และ
ต้าบลหลุบคา อ้าเภอแก้งคร้อ
5-10/1

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
2. ขุดลอกสระน้า หนองไผ่ บ้านก่าน หมู่ที่ 3
ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 7,016,000 บาท
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 7,591.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 4 ไร่ 2 งาน 97.80 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 2.00 เมตร หรือความยาว
รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 396.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 8,946.00 ตารางเมตร
พิกัด N=16.2809677777777 E=102.3635499999999
3. ขุดลอกหนองน้า หนองกอโจด บ้านป่าชาด หมู่ที่ 11
ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก
3.4 ต้าบลบ้านแก้ง และ
ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอแก้งคร้อ
3.5 ต้าบลบ้านแก้ง และ
ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอแก้งคร้อ
3.6 ต้าบลคอนสวรรค์ และ
ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์
3.7 ต้าบลคอนสวรรค์ และ
ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์
3.8 ต้าบลบ้านโสก และ
ต้าบลยางหวาย อ้าเภอคอนสวรรค์
3.9 ต้าบลโนนสะอาด และ
ต้าบลหนองขาม อ้าเภอคอนสวรรค์

งบประมาณ 4,140,000 บาท
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 4,654.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 2 ไร่ 3 งาน 63.50 ตารางวา
5-10/2

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 1.93 เมตร หรือความยาว
รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 396.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,277.00 ตารางเมตร
พิกัด N=16.2410555555555 E=102.3005199999999
4. ขุดลอกหนองน้า หนองฉิมใต้ บ้านห้วยหว้านไพร
หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านแก้ง - บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5
ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 2,448,000 บาท
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 2,300.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 1 ไร่ 1 งาน 75.00 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 1.50 เมตร หรือความยาว
รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 243.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,212.50 ตารางเมตร
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

พิกัด N=16.1785500000000 E=102.2900588888888
5. ขุดลอกหนองน้าสาธารณะ หนองบัวโฮม
บ้านวังศิลา หมู่ที่ 9 ต้าบลบ้านแก้ง
อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 2,684,000 บาท
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 3,027.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 1 ไร่ 3 งาน 56.80 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 1.89 เมตร หรือความยาว
รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 246.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,427.00 ตารางเมตร
พิกัด N=16.1890266666666 E=102.3094488888888
6. ขุดลอกหนองน้า หนองผักแฮด บ้านหนองโก
หมู่ที่ 10 ต้าบลคอนสวรรค์ - บ้านนาโจด หมู่ที่ 6
ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

งบประมาณ 31,873,000 บาท
พิกัด N=15.9574688888888 E=102.3628511111111
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 35,000.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 21 ไร่ 3 งาน 50.00 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 4.23 เมตร หรือความยาว
รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 796.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 36,945.14 ตารางเมตร
7. ขุดลอกหนองน้า หนองอ้อเฒ่าเศษ บ้านหนองโก
หมู่ที่ 10 ต้าบลคอนสวรรค์ - บ้านนาโจด หมู่ที่ 6
ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 4,852,000 บาท
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 5,320.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 3 ไร่ 1 งาน 30.00 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 3.52 เมตร หรือความยาว
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 424.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,833.50 ตารางเมตร
พิกัด N=15.9559233333333 E=102.3652155555555
8. ขุดลอกสระน้าสาธารณะประโยชน์ โคกอีเทา
บ้านโนนส้าราญ หมู่ที่ 13 ต้าบลบ้านโสก - บ้านยางหวาย หมู่ที่ 4
ต้าบลยางหวาย อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 29,234,000 บาท
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 31,720.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 19 ไร่ 3 งาน 25.50 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 3.61 เมตร หรือความยาว
รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 754.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 35,126.97 ตารางเมตร
พิกัด N=15.8829233333333 E=102.2668577777777
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

9. ขุดลอกหนองน้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกก่อง
หมู่ที่ 1 ต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 9,160,000 บาท
พิกัด N=15.8486588888888 E=102.2890822222222
ด้าเนินการ ขุดลอก ขนาดพืนที่ 9,053.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 5 ไร่ 2 งาน 63.30 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 4.00 เมตร หรือความยาว
รอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 420.00 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพาราพืนที่ไม่
น้อยกว่า 10,940.80 ตารางเมตร
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13,301,280

-

-

-

หลัก

2 โครงการปรับปรุงแก้ไข

1. เพื่อก้าจัดผักตบชวาและ

ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้า และก้าจัด

- ร้อยละ 80

1. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

กองช่าง

สิ่งกีดขวางทางน้า

วัชพืช ในลุ่มน้าสาขาในเขต

ผักตบชวา,วัชพืชน้า โดยใช้สารจุลินทรีย์

ของเกษตรกรในพืนที่

จากแหล่งน้าที่ก้าจัดผักตบชวา

และก้าจัดผักตบชวา, วัชพืชน้า

พืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่ง

ในพืนที่จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

หรือวัชพืชอย่างสูงสุด และยั่งยืน

โดยใช้สารจุลินทรีย์

น้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ

(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐานขององค์การ

มีน้าไว้ในการท้าเกษตร

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สิ่งแวดล้อม

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และมาตรฐานงานที่ก้าหนดไว้)

ตลอดทังปี

สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหา

จัดการน้าจังหวัดชัยภูมิ

2. ป้องกันการเกิดปัญหาน้าท่วม

จ้านวน 49 แห่ง ดังนี

น้าท่วมขัง หรือการตืนเขินของ

ในพืนที่ และการตืนเขินจาก

1. สระอีสานเขียว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4

แหล่งน้าจากวัชพืชได้อย่างยั่งยืน

วัชพืช

ต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

3. เกิดการบูรณาการความร่วมมือ

3. เพื่อเป็นการบรูณาการ

งบประมาณ 360,000.- บาท

และประสานการปฏิบัติ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า

จากส่วนราชการและองค์กร

ในการแก้ไขปัญหาความเดือด

โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 15 ไร่

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

ร้อนของประชาชนในพืนที่

พิกัด N= 15.785569 E=102.108178

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

จังหวัดชัยภูมิอย่างยั่งยืน

2. ล้าห้วยหว้า บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1

ของประชาชน

ต้าบลห้วยบง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 240,000 บาท
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 10 ไร่
พิกัด N= 15.890723 E=102.197912
3. ล้าห้วยทับควาย บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยบง
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 144,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 6 ไร่
พิกัด N= 15.877229 E=102.187955
4. ล้าห้วยบง บ้านยางบง หมู่ที่ 9 ต้าบลห้วยบง
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 120,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 5 ไร่
พิกัด N= 15.851419 E= 102.162615
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

5. หนองไข่นกเป็ด บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ 4 ต้าบลห้วยบง
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 168,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 7 ไร่
พิกัด N= 15.870733 E= 102.167349
6. หนองสระแบงน้อย บ้านหนองสระแบงน้อย หมู่ที่ 8
ต้าบลห้วยบง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 240,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 10 ไร่
พิกัด N= 15.847217 E= 102.169560
7. หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านบัว
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 1,440,000 บาท
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 60 ไร่
พิกัด N= 16.246301 E= 101.928846
8. ชีหลงวัดกลางหมื่นแผ้ว บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 10
ต้าบลบ้านค่าย อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 144,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 6 ไร่
พิกัด N= 15.687096 E= 102.006916
9. ชีหลง บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านค่าย
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 936,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 39 ไร่
พิกัด N= 15.688739 E= 102.005596
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

10. คลองขุด-คลองจอก บ้านค่ายสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 14
ต้าบลบ้านค่าย อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 672,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 28 ไร่
พิกัด N= 15.698559 E= 102.016027
11. ล้าห้วยยางบ่าตอนล่าง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1
ต้าบลโคกสูง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 216,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 9 ไร่
พิกัด N=15.846587 E=101.976034
12. ล้าห้วยเดื่อตอนบน บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1
ต้าบลกุดชุมแสง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 1,200,000 บาท
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 50 ไร่
พิกัด N=16.051614 E=101.861066
13. สระน้าสาธารณะ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9
ต้าบลกุดชุมแสง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 72,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 3 ไร่
พิกัด N=16.008587 E=101.790833
14. สระน้าสาธารณะ บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3
ต้าบลกุดชุมแสง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 168,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 7 ไร่
พิกัด N=16.007079 E=101.793941
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

15.ล้าห้วยโก บ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 8
ต้าบลหนองบัวแดง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 96,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 4 ไร่
พิกัด N=16.062525 E=101.814860
16.ล้าห้วยเดื่อ บ้านหนองไฮใต้พัฒนา หมู่ที่ 17
ต้าบลหนองบัวแดง อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 96,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 4 ไร่
พิกัด N=16.048487 E=101.850699
17. หนองบุ่งชุมแสง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 4
ต้าบลบ้านเล่า อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 170,880 บาท
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 7.12 ไร่
พิกัด N=15.844155 E=102.049845
18. คลองวังใหญ่ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 5
ต้าบลบ้านเล่า อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 100,320 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 4.18 ไร่
พิกัด N=15.856113 E=102.048647
19. ห้วยกุดแซว บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 15
ต้าบลบ้านเล่า อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 118,080 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 4.92 ไร่
พิกัด N=15.683748 E=102.046966
5-10/15

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

20. ล้าห้วยบุ้งพรม บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6
ต้าบลกุดเลาะ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 48,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 2 ไร่
พิกัด N=16.294916 E=101.922226
21. ล้าห้วยกุดเลาะ บ้านกุดเลาะ หมู่ที่ 10
ต้าบลกุดเลาะ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 288,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 12 ไร่
พิกัด N=16.297258 E=101.911655
22. ฝายยูคาร์ บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 ต้าบลหลุบคา
อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 151,200 บาท
5-10/16

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 6.3 ไร่
พิกัด N=16.180055

E=102.217077

23. อ่างเก็บน้าหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1
ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 240,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 10 ไร่
พิกัด N=16.154777 E=102.211000
24. อ่างเก็บน้าห้วยบง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8
ต้าบลวังชมภู อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 240,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 10 ไร่
พิกัด N=16.076718 E=101.660516
5-10/17

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

25. ล้าห้วยยางขีนก บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4 ต้าบลวังชมภู
อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 120,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 5 ไร่
พิกัด N=16.098791

E=101.608546

26. ล้าห้วยคลองทรัพย์น้อย บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3
ต้าบลวังชมภู อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 120,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 5 ไร่
พิกัด N=16.111184

E=101.568811

27. หนองผักปัง บ้านผักปัง หมู่ที่ 1 ต้าบลผักปัง
อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 360,000 บาท
5-10/18

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 15 ไร่
พิกัด N=16.372124 E=102.134911
28. ล้าห้วยเสียว บ้านขีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2
ต้าบลรอบเมือง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 84,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 3.5 ไร่
พิกัด N=15.781677 E=102.000753
29. ล้าห้วยประทาว บ้านกกบก หมู่ที่ 3 ต้าบลรอบเมือง
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 72,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 3 ไร่
พิกัด N=15.828886 E=102.042627
5-10/19

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

30. ล้าห้วยโสกนกเต็น บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14
ต้าบลชีลอง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 120,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 5 ไร่
พิกัด N=15.805280

E=101.944090

31. ล้าห้วยสงแก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14 ต้าบลชีลอง
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 180,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 7.5 ไร่
พิกัด N=15.803004 E=101.944348
32. ล้าห้วยวังยายฉิม บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10
ต้าบลชีลอง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 180,000 บาท
5-10/20

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 7.5 ไร่
พิกัด N=15.741404 E=101.998438
33. ล้าห้วยอินทรี บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ต้าบลหนองบัวโคก
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 540,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 22.5 ไร่
พิกัด N=15.433959 E=101.882795
34. ห้วยยาง บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 9 ต้าบลบ้านยาง
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 144,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 6 ไร่
พิกัด N=16.299568 E=101.879157
5-10/21

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

35. ห้วยไซซุ บ้านยาง หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านยาง
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 192,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 8 ไร่
พิกัด N=16.277722 E=101.964314
36. กุดโดน บ้านกุดโดน หมู่ที่ 7 ต้าบลโนนสะอาด
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 240,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 10 ไร่
พิกัด N=15.801711

E=102.263861

37. กุดสาหร่าย บ้านกุดโดน หมู่ที่ 7 ต้าบลโนนสะอาด
อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 168,000 บาท
5-10/22

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 7 ไร่
พิกัด N=15.799178 E=102.266271
38. หนองฮ่องอีลาย บ้านเพชรเหนือ หมู่ที่ 7
ต้าบลบ้านเพชร อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 720,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 30 ไร่
พิกัด N=16.339511 E=102.273688
39. อ่างคลองโปร่ง บ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 13
ต้าบลเจาทอง อ้าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 480,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 20 ไร่
พิกัด N=15.908514

E=101.431015
5-10/23

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

40. ล้าห้วยคลองเกษตร บ้านลาดไทรงาม หมู่ที่ 14
ต้าบลเจาทอง อ้าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 144,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 6 ไร่
พิกัด N=15.901231

E=101.421583

41. สระปู่ตา บ้านแท่น หมู่ที่ 3 ต้าบลบ้านแท่น
อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 52,800 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 2.2 ไร่
พิกัด N=16.411662 E=102.352512
42. ล้าห้วยกอก บ้านคงคาล้อม หมู่ที่ 10
ต้าบลบ้านกอก อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 48,000 บาท
5-10/24

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 2 ไร่
พิกัด N=15.578020 E=101.833174
43. บึงละหาน บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ต้าบลบ้านกอก
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 240,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 10 ไร่
พิกัด N=15.634565 E=101.873213
44. ล้าห้วยกุดตุ้ม ช่วงที1่ บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 4
ต้าบลกุดตุ้ม อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 120,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 5 ไร่
พิกัด N=15.814255 E=102.140003
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ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

45. ล้าห้วยกุดตุ้ม ช่วงที2่ บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 4
ต้าบลกุดตุ้ม อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 240,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 10 ไร่
พิกัด N=15.828442

E=102.122293

46. ล้าห้วยคันฉู บ้านโนนฝาย หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองโดน
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 120,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 5 ไร่
พิกัด N=15.517497

E=101.790605

47. ล้าห้วยคันฉู ช่วงที่ 2 บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4
ต้าบลหนองโดน อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 24,000 บาท
5-10/26

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หลัก

ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 1 ไร่
พิกัด N=15.528775 E=101.790095
48. รางหนองไผ่ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3 ต้าบลบ้านค่าย
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 84,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 3.5 ไร่
พิกัด N=15.686667 E=102.040000
49. บึงละหาน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 ต้าบลละหาน
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 840,000 บาท
ด้าเนินการ ก้าจัดผักตบชวา , วัชพืชน้า
โดยใช้สารจุลินทรีย์ ขนาดพืนที่ 35 ไร่
พิกัด N=15.652142 E=101.920607

5-10/27

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3,000,000

1.เพื่อให้ประชาชนในพืนที่

ด้าเนินการ ขุดลอก พืนที่ราบไม่มีสภาพเดิม

ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้า

ต้าบลบุ่งคล้า และต้าบลหนองไผ่

ความยาว 107.00 เมตร ความกว้าง 30.00 เมตร

ในเขตพืนที่ต้าบลบุ่งคล้า

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ด้วยยางพารา บ้านบุ่งคล้า

อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดพืนที่ 3,210.00 ตารางเมตร

และต้าบลหนองไผ่

2. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้า

หมู่ที่ 11 ต้าบลบุ่งคล้า
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ได้รับการแก้ปัญหาภัยแล้ง
และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน
2. เพื่อให้เกษตรกรในพืนที่
ต้าบลบุ่งคล้าและต้าบลหนองไผ่
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มีปริมาณน้าใช้ได้ตลอดทังปี
และการเกษตรมีผลผลิตออกสู่
ท้องตลาดเพิ่มขึน

หรือคิดเป็นพืนที่ 2 ไร่ 0 งาน 2.5 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
หรือความยาวรอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 274 เมตร
พร้อมงานปูบ่อกักเก็บน้าด้วยน้ายางพารา
พืนที่ไม่น้อยกว่า 3,830.4 ตารางเมตร
พิกัดโครงการ
N=15.7641655555555 E=102.0726233333333
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อ้าเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รวมไปถึงผู้ที่อาศัยพืนที่
ใกล้เคียงมีน้า ไว้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ ต่อความต้องการ
รวมไปถึงช่วยเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

ได้เพิ่มขึน
3. เพื่อบรรเทาความ

3 ขุดลอกสระเก็บน้าเพื่อการเกษตร

-

-

- ร้อยละ 80 ของประชาชน

1. เพื่อเป็นการป้องกันและ

หลัก
กองช่าง

เดือดร้อนของราษฎรในพืนที่
จากปัญหาการขาดแคลนน้า
ส้าหรับท้าการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

และมาตรฐานงานที่ได้ก้าหนดไว้)

5-10/28

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 ขุดลอกสระน้าสาธารณะอีสานเขียว
บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5
ต้าบลโคกสูง อ้าเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนในพืนที่
ต้าบลโคกสูง ต้าบลห้วยต้อน
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ได้รับการแก้ปัญหาภัยแล้งและมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึน
2. เพื่อให้เกษตรกรในพืนที่
ต้าบลโคกสูง ต้าบลห้วยต้อน
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มีปริมาณน้าใช้ได้ตลอดทังปีและ
การเกษตรมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด
เพิ่มขึน

(ผลผลิตของโครงการ)
ด้าเนินการ
ขุดลอก ขนาดพืนที่ 18,900.00 ตารางเมตร
หรือคิดเป็นพืนที่ 11 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม 1.35 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
หรือความยาวรอบพืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 570 เมตร
พิกัดโครงการ
N=15.833019999999 E=101.9682122222222
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และมาตรฐานงานที่ได้ก้าหนดไว้)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1,000,000

-

-

- ร้อยละ 80 ของประชาชน
ในเขตพืนที่ ต้าบลโคกสูง
และต้าบลห้วยต้อน
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึง
ผู้ที่อาศัยพืนที่ใกล้เคียง
มีน้าไว้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ
รวมไปถึงช่วยเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

1. เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้า
ได้เพิ่มขึน
3. เพื่อบรรเทาความ

หลัก
กองช่าง

เดือดร้อนของราษฎรในพืนที่
จากปัญหาการขาดแคลนน้า
ส้าหรับท้าการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

5-10/29

ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.10 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

5 ขุดลอกล้าห้วยหินลับ
บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 10
ต้าบลหนองบัวแดง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2
ต้าบลหนองแวง
อ้าเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง
ให้กับประชาชนสามารถเก็บกักน้า
ไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง
2. เพื่อรองรับน้าไว้ให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ทังด้านการเกษตร
เลียงสัตว์ และอุปโภคบริโภค
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึน

(ผลผลิตของโครงการ)
สภาพเดิม (ล้าห้วยตืนเขิน)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

2566

2567 2568 2569 2570

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1,000,000

-

-

-

- ร้อยละ 80
ของประชาชนในเขตพืนที่
ต้าบลหนองบัวแดง
และต้าบลหนองแวง
อ้าเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงผู้ที่
อาศัยพืนที่ใกล้เคียง มีน้า
ไว้ส้าหรับอุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ ต่อความ
ต้องการ รวมไปถึงช่วยเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร
ความยาว 5,000.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร
ด้าเนินการ
ขุดลอก ปากกว้าง 14.00 เมตร
ก้นกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 1,970.00 เมตร
ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 25,610.00 ลูกบาศก์เมตร
พิกัด
จุดเริ่มต้น N=16.0886488888888 E=101.7844233333333
จุดสินสุด N=16.1018466666666 E=101.7789877777777
(ตามประมาณราคา แบบมาตรฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

1. ประชาชนมีน้าไว้ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค และท้า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ
2. ล้าห้วยสามารถ
เก็บกักน้าได้เพิ่มขึน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

หลัก
กองช่าง

ที่ดีขึน

และมาตรฐานงานที่ได้ก้าหนดไว้)
รวม 5 โครงการ

119,704,280
รวมทั้งสิ้น

119,704,280

-

5-10/30

ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2566
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18,200,000
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ TV LED NANO TOUCH SCREEN BLACKBOARD
ALL IN ONE PC พร้อมสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จานวน 26 โรงเรียนละ 2 ชุด ๆ ละ 350,000 บาท
ประกอบด้วย
1. TV LED NANO TOUCH SCREEN BLACKBOARD ALL IN ONE PC โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- มีขนาดจอภาพไม่นอ้ ยกว่า 86 นิ้ว
- มีความละเอียดระดับ 4K รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ ยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล
- มีความสว่างไม่นอ้ ยกว่า 450 Cd/m2
- มีระบบปฏิบตั กิ าร Android 8.0 หรือดีกว่าที่มหี น่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ความเร็วไม่นอ้ ยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า และมีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3GB หรือดีกว่า
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตดิ ตั้งที่ตวั เครื่อง พร้อมระบบปฏิบตั กิ าร Windows 10 ขึ้นไป หรือดีกว่า
ที่มหี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 8 แกนหลัก โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 2.70 GHz หรือดีกว่า มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
และมีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB หรือชนิด SSD ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 128 GB
จานวน 1 หน่วย
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 502.11b,g,n,ac) หรือ Bluetooth
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่อง Audio out 3.5 mm. จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง

-

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2566
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. โปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. สื่อ E-book 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.1 มีแบบฝึกหัด กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ไทย-อังกฤษ-จีน)
1.2 มีเนื้อหาสาระตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 9 บทเรียน
1.3 มีสื่อบูรณาการทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.4 มีบท Reviews เพื่อทาการเรียนรู้ครบทุกๆ 3 หน่วย
1.5 มีบททดสอบเพื่อประเมินผลตนเองด้วยกิจกรรม Self-Check และ Test
1.6 มี Word List ให้ความหมายคาศัพท์ยากเป็นภาษาไทย
2. สื่อ Digital-Book ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
2.1 เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้กบั ระบบปฎิบตั กิ าร Windows หรือ Linux , หรือ Mac
2.2 เป็นสื่อดิจิทลั Active Learning ให้ผู้เรียนได้แสดงออกใช้ทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการโต้ตอบกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 Digital-Book มีองค์ประกอบ หน้าปก คานา สารบัญ เนื้อหา เสียง และแบบทดสอบท้ายเล่ม
- แบบทดสอบเป็นแบบ Random สรุปรายงานผล สามารถพิมพ์ PDF ได้
- แบบฝึกหัดเป็นแบบ Random สรุปรายงานผล สามารถพิมพ์ PDF ได้
- มีเกมเศรษฐีแบบ Random สรุปรายงานผล สามารถพิมพ์ PDF ได้
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ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน
2567 2568 2569 2570
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

แผนงาน

หมวด

2

เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร ปั้มโซล่าหอยโข่ง 1500 watt 2 แรงม้า ชุดคอลโทรล (DC)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุดๆละ 39,380 บาท
(ราคารวมภาษีและค่าติดตั้ง )

-

157,520

-

-

-

กองช่าง

3

เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร เครื่องตีน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 ใบพัด
จานวน 100 ชุดๆละ 48,840 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย
- โครงสร้างอลูมเิ นียม
- แกนเพลาสแตนเลส
- แกนใบพัดกัลวาไนซ์
- ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่นอ้ ยกว่า 25 นิ้ว
- มอเตอร์สาหรับโซล่าเซลล์ ขนาด 500 Watt
- แผงโซล่าเซลล์ Monocrystaline ขนาด 360 Watt - 450 Watt
(ราคารวมภาษีและค่าติดตั้ง )

-

4,884,000

-

-

-

กองช่าง

4

อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

44,000,000
รถซ่อมบารุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วนเป็นรถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ
ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดเี ซลขนาดสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า
240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบตั งิ าน
จานวน 2 คัน ๆ ละ 22,000,000 บาท
(ราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านยานพาหนะและขนส่ง ฉบับเพิ่มเติม กรกฏาคม 2563)
รวมเงินงบประมาณ
62,200,000 5,041,520
รวมทั้งหมด
67,241,520

-

-

กองช่าง

-

-

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

2566
(บาท)
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