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1 โครงการซอ่มสร้างผิวทางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต ม.1 บา้นนาเลา ต.ทุง่นาเลา - บา้นเซนิใต ้ม.4 7,461,000  -  - 7,461,000 อบต.ทุง่นาเลา กองชา่ง

ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการชว่งที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

หนา 0.05 เมตร  หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร

 ยาว 950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 4,750.00 ตารางเมตร 

ชว่งที่ 1 พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 16.601693  E 101.857898 พกิดัจดุสิ้นสดุ N 16.611176 E 101.90784

ชว่งที่ 2 พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 16.611176  E 101.90784 พกิดัจดุสิ้นสดุ N 16.619401  E 101.90894

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโนนกา้นตง ม.9 ต.ลาดใหญ ่อ.เมอืงชัยภมู ิ- บา้น 4,480,000  -  - 4,480,000 อบต.ลาดใหญ่ กองชา่ง

โนนพันชาต ิม.5 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค ์จ.ชัยภมู ิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

6,800.00 ตารางเมตร  ลงลกูรังไหลท่างตามสภาพ 

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N:15.47022255000  E:102.1417845500 

พกิดัจดุสิ้นสดุ N:15.47083355000  E:1021452985500

รวม

1
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งบประมาณ
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3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นหว้ยขา่เฒา่ ม.2  , ม.4 บา้นโนนศรีสงา่ ต.ทา่ใหญ ่- บา้น 13,000,000  -  - 13,000,000 อบต.ทา่ใหญ่ กองชา่ง

ทุง่สว่าง ม.8 ต.วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการชว่งที่ 1 ซอ่มสร้างผิวเคลซลีขนาดผิวจราจร อบจ.ชัยภมูิ

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 4.00 เซนตเิมตร พร้อมไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร 

ชว่งที่ 2 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พร้อมไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N:16.063748691278  E:101.626462544077 

พกิดัจดุสิ้นสดุ N:16.081742403803  E:101.652678692061

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง(จากโรงเรียนหนองหว้าหนองหญา้ขาว) - ถนน  2054 ต าบลชอ่งสามหมอ 26,990,000  -  - 26,990,000 อบต.ชอ่งสามหมอ กองชา่ง

อ าเภอคอนสวรรค ์ จงัหวัดชัยภมู ิ ด าเนนิการกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 5,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N=16.0244594627453  E=102.318167251004546 

พกิดัจดุสิ้นสดุ N=15.99804969649114 E= 102.27224311660551

5 โครงการซอ่มสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์กิคอนกรีต (โดยวิธ ีPavement in-place Recycling) 23,585,280  -  - 23,585,280 อบต.หนองไผ่ กองชา่ง

สายบา้นซ ามลูนาก ม.3 ต าบลหนองไผ่ - เชื่อมต าบลหลบุคา อ าเภอแกง้คร้อ จ.ชัยภมู ิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5,290.00 เมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N=16.14130309 E=102.2862385 พกิดัจดุสิ้นสดุ  N=16.16441381 E=102.249004
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6 โครงการซอ่มสร้างผิวทางแอสฟัลตกิคอนกรีต สายบา้นวังหนิ ม.4 ต.บา้นเตา่ - บา้นโนนสาทร ม.5 14,600,000  -  - 14,600,000 ทต.บา้นเตา่ กองชา่ง

ต.บา้นแทน่ อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

ไหลท่างกว้าง 1.00 เมตร  

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N=16.368779 E=102.379533 พกิดัจดุสิ้นสดุ  N=16.399421 E=102.352013

7 โครงการซอ่มสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic concrete สายทาง 2037 เชื่อมตอ่ระหว่าง ม.1 เทศบาล 9,829,000  -  - 9,829,000 ทต.ภเูขยีว กองชา่ง

ต าบลภเูขยีว - บา้นธาตงุาม ม.17 ต.ผักปงั อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมู ิ โดยวิธ ีPavement in-place Recycling อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 18.17 เมตร ระยะทางยาว 1,050.00 เมตร

หรือมปีริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 19,080.00 ตารางเมตร 

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N: 16.36690071974022  E:102.13068723678589

พกิดัจดุสิ้นสดุ   N: 16.36345217561714  E:102.12415337562561

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นพรม ม.4 ต.บา้นเปา้ - บา้นกดุกว้าง ม.10 ต.บา้นหนั 6,604,000  -  - 6,604,000 อบต.บา้นเปา้ กองชา่ง

อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมู ิด าเนนิการขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 3,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 13,200.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N: 16.359150  E:101.985005 พกิดัจดุสิ้นสดุ  N: 16.371342  E:101.995924
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9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบา้นหนองค ูม.6 ต าบลหนองบวับาน - บา้น 13,426,000  -  - 13,426,000 อบต.หนองบวับาน กองชา่ง

โนนจาน ม.5 ต าบลละหาน อ าเภอจตัรัุส จ.ชัยภมู ิด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

ยาว 3,000.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ E 15.676157 N 101.888809  พกิดัจดุสิ้นสดุ E 15.658340  N 101.918058

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกเพชร ม.8 ,บา้นตาลพัฒนา  ม.12 ต.บา้นตาล - บา้นสว่างศรี 3,600,000  -  - 3,600,000 อบต.บา้นตาล กองชา่ง

พัฒนา ม.22 ต.บา้นเพชร อ.บ าเหนจ็ณรงค ์จ.ชัยภมู ิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.4750642 E 101.7314243  พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.46850861  E 101.7202234

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนนาพวง ม.8 ต.ชบีน - สี่แยกซบับอน ม.5 4,890,000  -  - 4,890,000 อบต.ชบีน กองชา่ง

ต.ภแูลนคา อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมู ิด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N.15.552832  E.101.431889 พกิดัจดุสิ้นสดุ  N.15.560284  E.101.434370

12 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบา้นราษฎร์พัฒนา ม.10 ต าบลเจาทอง - บา้น 9,000,000 1,500,000  - 10,500,000 อบต.เจาทอง กองชา่ง

ซบัไทรทอง ม.8 ต าบลแหลมทอง อ.ภกัดชีุมพล จ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร
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พกิดัจดุเร่ิมตน้  N 15.913887339366925  E 101.41995231364079

พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.945608647850197  E 101.4283903142074

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นหว้ยยาง ม.9 ต.รังงาม อ.เนนิสงา่ - บา้นหนองไผ่ลอ้ม ม.5 20,000,000  -  - 20,000,000 อบต.รังงาม กองชา่ง

 ต.หนองบวัใหญ ่อ.จตัรัุส จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลตกิคอนกรีต อบจ.ชัยภมูิ

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,100.00 เมตร พร้อมไหลท่าง หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 30,000.00 ตารางเมตร      

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N 15.50052 E 101.9482  พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.51136 E 101.9293

14 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายทา้ยบา้นกระจวน ม.4 ต.โคกสะอาด -สะพาน คสล.บา้นทา่บอน ม.8 6,639,000 6,639,000 6,639,000 19,917,000 อบต.โคกสะอาด กองชา่ง

ต.โสกปลาดกุ อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 4.00 มลิลเิมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.753715 E 101.675004 พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.734822 E 101.681248

15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางระหว่างต าบลจากบา้นโนนสะอาด ต.ซบัใหญ ่ถงึบา้นหนองนกเขยีน ม.3 20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000 อบต.ตะโกทอง กองชา่ง

  ต.ตะโกทอง ถงึบา้นโปร่งเกต ุต.ทา่กบู อ.ซบัใหญ ่จ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร พร้อมไหลท่าง

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N 15.5852040000000 E 101.6413100000000 พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.5884040000000  E 101.6926020000000
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งบประมาณ

16 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต สายบา้นกดุแคน ม.2 ต.ดงกลาง - บา้นหนองบวั ม.3 9,198,000  -  - 9,198,000 อบต.ดงกลาง กองชา่ง

ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ ด าเนนิการเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต อบจ.ชัยภมูิ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหลท่างกว้างขา้งละ 1.00 เมตร ยาว 3.00 กโิลเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N:16.5383199999999 E:102.014912222222

พกิดัจดุสิ้นสดุ N:16.5356199999999 E:101.998646666666

17 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรีต  บา้นวังกา้นเหลอืง ม.2 ต.บา้นคา่ย อ.เมอืงชัยภมู ิ-  4,000,000  -  - 4,000,000 อบต.บา้นคา่ย กองชา่ง

บา้นหางเรียง ม.8 ต.ลุม่ล าช ีอ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมู ิด าเนนิการขนาด กว้าง 6.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

 ยาวรวม 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 7,800.00 ตารางเมตร 

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N:15.414956  E:102.000726 พกิดัจดุสิ้นสดุ  N:15.412981  E:101.593790   

18 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบล สายบา้นหนองพวง ม.2 ต.วังชมภ ู- บา้นภผูาทอง 15,200,000 15,200,000 15,200,000 45,600,000 อบต.วังชมภู กองชา่ง

ม.10 ต.ถ้ าวัวแดง อ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,800.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 26,600.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N:16.14228878219172  E:101.56902480832356 

พกิดัจดุสิ้นสดุ  N:16.14130049338253 E:101.53767750127288
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งบประมาณ

19 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นแกง้ ม.4 ต.บา้นแกง้ - บา้นโคกมว่ง ต.หนองสงัข ์อ.แกง้คร้อ 21,153,440  -  - 21,153,440 อบต.บา้นแกง้ กองชา่ง

จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N 16.1977038604719 E 102.33587155883788

พกิดัจดุสิ้นสดุ  N 16.220473292594246 E 102.35952024730682

20 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนสะอาด ม.4 ต.หนองค ูอ.บา้นแทน่ - ต.บา้นดอน 8,985,000  -  - 8,985,000 อบต.หนองคู กองชา่ง

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

ไหลท่างตามสภาพพื้นที่  พกิดัจดุเร่ิมตน้ N: 16.3030568000000  E:102.3432711000000

พกิดัจดุสิ้นสดุ N: 16.3140439000000  E:102.3100000000000

21 โครงการซอ่มสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายบา้นหนองดนิด า ม.14 ต.บา้นแกง้ - สามแยก 7,817,000  -  - 7,817,000 ทต.บา้นแกง้ กองชา่ง

ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 201 (ภเูขยีว-ชุมแพ) บา้นหนองเซยีงซา ม.8 ต.ผักปงั อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร พร้อมไหลท่างขา้งละ 1.00 เมตร รวมกว้าง 8.00 เมตร  

ยาว 2,390.00 เมตร โดยมพีื้นที่การปผิูวไมน่อ้ยกว่า 19,120.00 ตารางเมตร 

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N: 16.412363  E: 102.1103111201 พกิดัจดุสิ้นสดุ  N: 16.40972  E: 102.1316253769
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(บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
รวม
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22 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายตรงขา้มตลาดสดเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ บา้นเดื่อพัฒนา 3,000,000  -  - 3,000,000 ทต.บา้นเดื่อ กองชา่ง

ม.16 - บา้นโจด ม.4 ต าบลหนองขา่ อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการขนาดกว้าง 5.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

ยาว 1,177.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือม ีพื้นที่ คสล. ไมน่อ้ยกว่า 5,885.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N: 16.12770500000  E:101.8974460000  พกิดัจดุสิ้นสดุ  N: 16.13357100000  E:101.8920090000

23 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นหนองโสน ม.3 ต.หนองบวัโคก - บา้นดงผาสขุ ม.16 ต.บา้นกอก 3,000,000  -  - 3,000,000 อบต.หนองบวัโคก กองชา่ง

อ.จตัรัุส จ.ชัยภมู ิด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้ E 101.8514450000 N 15.46879700000 พกิดัจดุสิ้นสดุ E 101.8621790000  N 15.46962000000

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นปากจาบ ม.11 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บ าเหนจ็ณรงค์-บา้นหนองจะบก 8,385,000  -  - 8,385,000 อบต.โคกเพชร กองชา่ง

 ม.2 ต.หว้ยยายจิ๋ว อ.เทพสถติ จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร พัฒนา อบจ.ชัยภมูิ

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N 15.2555555  E 101.3623799  พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.2516744  E 101.3521999

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นแผ่นดนิทอง ม.13 ต.ลุม่ล าช ี- บา้นโนนหมาว้อ 8,000,000 8,000,000  - 16,000,000 ทต.ลุม่ล าชี กองชา่ง

ต.บา้นเขว้า อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมู ิด าเนนิการชว่งที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

ยาว 3,860.00 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.6761100 E 101.9272 พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.7095464  E 101.9100
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26 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นโนนระเวียง ม.4 ต.บา้นเจยีง - บา้นโนนผักหวาน ม.7 3,132,000 - - 3,132,000 อบต.บา้นเจยีง กองชา่ง

ต.แหลมทอง อ.ภกัดชีุมพล จ.ชัยภมู ิด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร     อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้ E 101.484539  N 16.010566   พกิดัจดุสิ้นสดุ E 101.481914  N 16.006780 

27 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง หมายเลข ทล.2180  ต.ตาเนนิ อ.เนนิสงา่ - บา้น 21,000,000  -  - 21,000,000 อบต.ตาเนนิ กองชา่ง

ดอนเปลา้ ต.บา้นเหลื่อม อ.บา้นเหลื่อม จ.นครราชสมีา อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการกอ่สร้างถนนลาดยาง พื้นผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,100.00 เมตร ไหลท่างขา้งละ 

1.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 40,800.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.58311 E 102.01901  พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.59950 E 102.05579

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.2 สามแยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 225-เขต 6,962,000 6,962,000 6,962,000 20,886,000 ทต.หนองบวั กองชา่ง

อบต.สม้ปอ่ย (สายขา้งศาลตาปู)่ ด าเนนิการกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระเหว อบจ.ชัยภมูิ

หรือพื้นที่เทคอนกรีต 13,200.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N 15.763964181817629  E 101.80751323699951

พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.738810158263104  E 101.81193351745605
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29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวงัขื่อ ม.4 ต.ซับใหญ่ - บา้นซับสายออ ต.ทา่กูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 11,000,000  -  - 11,000,000 อบต.ซับใหญ่ กองชา่ง

ถนนลาดยาง ระยะทาง 2,200.00 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร อ.ซับใหญ่ อบจ.ชัยภมูิ

จุดเร่ิมต้น N 15.617193 E 101.649115 จุดส้ินสุด N 15.648134 E 101.367465

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บา้นหนิรอยเมย ม.8 ต.ดงบงั - บา้นดอนอุดม ม.10 ต.หว้ยยาง 3,500,000  -  - 3,500,000 อบต.ดงบงั กองชา่ง

อ.คอนสาร จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้   N:16.569718110250054  E:101.9147799021457

พกิดัจดุสิ้นสดุ  N:16.577762862454392   E:1019430761979299

31 โครงการซอ่มสร้างผิวทางแอลฟัสตกิคอนกรีต โดยวิธ ีPavement in-place Recycling สายทางบา้น 51,750,954  -  - 51,750,954 อบต.หนองคอนไทย กองชา่ง

โคกสะอาด ม.1 ต.โคกสะอาด - บา้นมลูกระบอื ม.8 ต.หนองคอนไทย อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมต รยาว 12,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกว้างขา้งละ 1.50 เมตร

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 108,000.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N:16.4753211111111 E:102.1447499999999

พกิดัจดุสิ้นสดุ  N:16.4519844444444 E:102.2404300000000
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องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดชยัภูมิ
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32 โครงการซอ่มสร้างผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต โดยวิธ ีPavement In Place Recycling 4,200,000 4,200,000 4,200,000 12,600,000 อบต.หนองขา่ กองชา่ง

สายบา้นหนองขา่ ม.1 ต าบลหนองขา่ - บา้นหามแห ม.8 ต าบลบา้นบวั อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภมู ิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,600.00 เมตร ไหลท่างกว้างขา้งละไมน่อ้ยกว่า 0.50 เมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 16.203092 E 101.904421   พกิดัจดุสิ้นสดุ N 16.206900 E 101.932438

33 โครงการซอ่มสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบา้นกอก ม.1 ถนนสจุติรา (ตัง้แตห่นา้สวนอาหารชายทุง่ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000 ทต.จตัรัุส กองชา่ง

 ถงึ ร้าน ต.มาร์ท ) ต.บา้นกอก - บา้นโนนพันชาต ิม.7 ต.หนองบวัใหญ ่อ.จตัรัุส จ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 623.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 4,984.00 ตารางเมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N=15.5655555555555  E=101.850466777  

พกิดัจดุสิ้นสดุ  N=15.5711888888888 E= 101.8538555555555

34 โครงการซอ่มสร้างผิวทางแอสฟัลตกิคอนกรีต สายบา้นโคกหนิตัง้ ม.6 ต.โคกเริงรมย์ อ.บ าเหนจ็ณรงค ์ 4,061,000  -  - 4,061,000 อบต.โคกเริงรมย์ กองชา่ง

จ.ชัยภมู ิ- บา้นชัยมงคล ม.17 ต.หนองกราด อ.ดา่นขุนทด จ.นครราชสมีา อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  พื้นที่ด าเนนิการรวม 11,425.00 ตารางเมตร  

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N 15.39803998 E 101.6177697 พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.36868410  E 101.6177193
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     ผ.02

ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวัดชยัภูมิ พ .ศ. 2560-2564  

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซยีน 

หน่วยงาน หน่วยงาน

ล าดบั โครงการ 2560 2561 2562 ท่ีขอ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
รวม

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

35 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นโนนเหลื่อม ต.ภแูลนคา - บา้นตาดพัฒนา ต.ตลาดแร้ง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 29,700,000 อบต.ภแูลนคา กองชา่ง

อ.บา้นเขว้า จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.895738 E 101.832906  พกิดัจดุสิ้นสดุ  N 15.864516  E 101.829360

36 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวป ูAsphalticc Concrete สายทางบา้นหนองตาโพธิ์ ม.4 ต.กะฮาด 3,825,000  -  - 3,825,000 อบต.กะฮาด กองชา่ง

อ.เนนิสงา่ จ.ชัยภมู ิ- บา้นดอนเปา้ ม.6 ต.บา้นเหลื่อม อ.บา้นเหลื่อม จ.นครราชสมีา อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 837.00 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5,022.00 ตารางเมตร 

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.62816 E 102.0697 พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.62191 E 102.0714

37 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นหนองคลอง ม.5  ต.โสกปลาดกุ  - บา้นกระจวน ม.4 24,732,000  -  - 24,732,000 อบต.โสกปลาดกุ กองชา่ง

ต.โคกสะอาด อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10,000.00 เมตร หนา 4.00 มลิลเิมตร

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.6923043089  E 101.7328084566

พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.7429976606  E 101.67951028192
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     ผ.02

ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวัดชยัภูมิ พ .ศ. 2560-2564  

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซยีน 

หน่วยงาน หน่วยงาน

ล าดบั โครงการ 2560 2561 2562 ท่ีขอ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
รวม

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

38 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นทา่กบู ม.1 ต.ทา่กบู อ.ซบัใหญ ่- บา้นทา่ชา้ง ม.1 ต.โสกปลาดกุ 20,700,000  -  - 20,700,000 อบต.ทา่กบู กองชา่ง

อ.หนองบวัระเหว จ.ชัยภมู ิด าเนนิการขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 6,900.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.6327310000000  E 101.7214060000000

พกิดัจดุสิ้นสดุ N 15.6922880000000 E 101.7327790000000

441,105,674 75,901,000 66,401,000 583,407,674
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รวมท้ังสิ้นจ านวน  38  โครงการ



     ผ.02

ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงัหวัดชยัภูมิ พ .ศ. 2560-2564  

ยทุธศาสตร์ท่ี 7  การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสว่นร่วมและยั่งยนื

หน่วยงาน หน่วยงาน

ล าดบั โครงการ 2560 2561 2562 ท่ีขอ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการขุดลอกล าหว้ยมว่ง (พื้นที่ครอบคลมุต าบลนางแดดและต าบลวังชมภ)ู บา้นศรีสวรรค ์ม.2 3,000,000  -  - 3,000,000 อบต.นางแดด กองชา่ง

ต.นางแดด - บา้นนางแดดเหนอื ม.10 ต.วังชมภ ูอ.หนองบวัแดง จ.ชัยภมู ิ อบจ.ชัยภมูิ

ด าเนนิการขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร กน้หว้ยกว้าง  3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร 

พร้อมกอ่สร้างฝายคนัดนิ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สงู 2.50 เมตร 

พกิดัจดุเร่ิมตน้  N:16.1706581490646  E:101.5774534620640    

พกิดัจดุสิ้นสดุ N:16.1773049486117 E:101.5652288252550

2 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ าโปร่งสงัข ์บา้นหนองทุม่ ม.9 ต.สระพัง อ.บา้นแทน่ จ.ชัยภมู ิ 7,925,000  -  - 7,925,000 อบต.สระพัง กองชา่ง

ด าเนนิการขุดลอกกว้าง 250.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลกึ 2.00 เมตร อบจ.ชัยภมูิ

จดุพกิดั  N 16.223624  E 102.252651

3 โครงการขุดคลองคลองวังนอร์ บา้นนาระยะ ม.1 ต.วังทอง - เชื่อม บา้นนาอุดม ม.6 ต.เจาทอง 3,000,000  -  - 3,000,000 อบต.วังทอง กองชา่ง

อ.ภกัดชีุมพล จ.ชัยภมู ิ ด าเนนิการขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว 5,000.00 เมตร ลกึ 5.00 เมตร  อบจ.ชัยภมูิ

พกิดัจดุเร่ิมตน้ N 15.855925  E 101.388414 พกิดัจดุสิ้นสดุ  N 15.845350  E 101.374114

13,925,000  -  - 13,925,000

14
บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดชยัภูมิ

งบประมาณ

รวม

รวมท้ังสิ้นจ านวน  3  โครงการ


