
     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 7,090,000 ราษฎรบ้านจอก ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0083 บ้านจอก -สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 13.675 กม. บ้านส าราญ อ.คอนสวรรค์ และราษฎรได้รับ

บ้านส าราญ อ.คอนสวรรค์ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่12,400 ตารางเมตร เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.9313722222222,102.3004200000000 ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมขวา 15.9313411111111,102.3004388888888

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.9385277777777,102.3128588888888

พกิดัส้ินสุดขวา 15.9384666666666,102.3128911111111

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 200 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่1,200 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.9428999999999,102.3229466666666

พกิดัเร่ิมขวา 15.9428388888888,102.322955555555

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.9431588888888,102.3246733333333

พกิดัส้ินสุดขวา 15.9431611111111,102.3247333333333

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 13,600 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,991,000 ราษฎรบ้านไทรงาม ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

 ชย.ถ1-0021 บ้านไทรงาม สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 17 กม. บ้านหนองแดงน้อย และราษฎรได้รับ

 - บ้านหนองแดงน้อย การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.คอนสวรรค์ ความสะดวกในการ

อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,425 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.9225899999999,102.2037500000000 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 15.9225055555555,102.2037999999999 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.9282933333333,102.2241700000000 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 15.9282022222222,102.2241522222222

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,400 ตารางเมตร

5-1/3



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,304,000 ราษฎรบ้านนาโจด ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0081 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 10.577 กม. บ้านหนองปลาปึง่ และราษฎรได้รับ

บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาปึง่ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.คอนสวรรค์ ความสะดวกในการ

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร  กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

หนา 0.04 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.9944066666666,102.3589500000000 การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 15.9944377777777,102.3590011111111 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0142677777777,102.3454899999999 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0143400000000,102.3455355555555 ร้อยละ 80

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 18,000 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 7,717,000 ราษฎรบ้านวงักา้นเหลือง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0022 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 9.9 กม. บ้านโนนน้อย และราษฎรได้รับ

บ้านวงักา้นเหลือง - บ้านโนนน้อยการขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.เมือง ความสะดวกในการ

อ.เมือง  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่7,500 ตารางเมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.6970711111111,102.0019988888888 การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 15.6971277777777,102.0020466666666 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.6921544444444,101.9949511111111 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดขวา 15.6922100000000,101.9949033333333 ร้อยละ 80

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 660 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่3,960 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.6885288888888,101.9680633333333
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมขวา 15.6885822222222,101.9680188888888

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.6861088888888,101.9630855555555

พกิดัส้ินสุดขวา 15.6861111111111,101.9630266666666

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 490 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่2,940 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.6836700000000,101.9631500000000

พกิดัเร่ิมขวา 15.6836655555555,101.9631633333333

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.6806655555555,101.9609522222222

พกิดัส้ินสุดขวา 15.6807266666666,101.9609488888888

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 14,400 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,996,000 ราษฎรบ้านแท่น ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0028 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 5.69 กม. บ้านวงัหนิ อ.บ้านแท่น และราษฎรได้รับ

บ้านแท่น - บ้านวงัหนิ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

 อ.บ้านแท่น จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,670 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่13,360 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3807066666666,102.3622366666666 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.3806822222222,102.3621511111111 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3706799999999,102.3696599999999

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3707133333333,102.3696677777777

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,085 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่6,510 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3706799999999,102.3696599999999

พกิดัเร่ิมขวา 16.3707133333333,102.3696677777777

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3688400000000,102.3795944444444

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3688811111111,102.3796077777777

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,870 ตารางเมตร

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,998,000 ราษฎรบ้านโคกสะอาด ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0048 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 6.074 กม. บ้านหัวคูสระ อ.คอนสวรรค์ และราษฎรได้รับ

บ้านโคกสะอาด - บ้านหวัคูสระ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,555 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 20,440 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4881355555555,102.1245099999999 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.4881955555555,102.1245188888888 ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4865244444444,102.1029188888888

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4866044444444,102.1028988888888

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,964,000 ราษฎรบ้านหนองสองหอ้ง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0053 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 12.198 กม. บ้านโนนขา่ และราษฎรได้รับ

บ้านหนองสองหอ้ง - บ้านโนนขา่ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.ภเูขยีว และผู้สัญจร ความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 20,100 ตารางเมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4272511111111,102.1598200000000 การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 16.4272100000000,102.1598788888888 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4497622222222 ,102.1701344444444 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4497577777777,102.1702000000000 ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,122,000 ราษฎรบ้านหนองสองหอ้ง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0053 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 12.198 กม. บ้านโนนขา่ และราษฎรได้รับ

บ้านหนองสองหอ้ง - บ้านโนนขา่ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.ภเูขยีว และผู้สัญจร ความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 450 เมตรหนา 0.04 เมตร พืน้ที ่2,700 ตารางเมตร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4497622222222,102.1701344444444 ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมขวา 16.4497577777777,102.17032000000000 การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4538033333333,102.1695622222222 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4537955555555,102.1696100000000 เกษตรไม่น้อยกวา่

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,603 เมตรหนา ร้อยละ 80

 0.04 เมตร พืน้ที ่15,618 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4480966666666,102.1808766666666

พกิดัเร่ิมขวา 16.4480744444444,102.1809155555555

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4691477777777,102.1862900000000
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4691311111111,102.1863600000000

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 18,318 ตารางเมตร

9 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,994,000 ราษฎรบ้านโนนเหม่า ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0064 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 23.35 กม. บ้านหนองหอยปัง และราษฎรได้รับ

บ้านโนนเหม่า- บ้านหนองหอยปังการขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 850 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่5,100 ตารางเมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1421477777777,101.5776544444444 การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 16.1421711111111,101.5775611111111 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1361033333333,101.5734644444444 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1361344444444,101.5734422222222 ร้อยละ 80

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,740 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่13,920 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1361033333333,101.5734644444444

พกิดัเร่ิมขวา 16.1361344444444,101.5734422222222

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1275455555555,101.5604633333333

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1275666666666,101.5604299999999

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,020 ตารางเมตร

10 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,988,000 ราษฎรบ้านโนนเหม่า ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0064 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 23.35 กม. บ้านหนองหอยปัง และราษฎรได้รับ

บ้านโนนเหม่า- บ้านหนองหอยปังการขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 410 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่3,280 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

และขนส่งสินค้าทางการ

เกษตรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1275455555555,101.5604633333333

พกิดัเร่ิมขวา 16.1275666666666,101.5604299999999

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1267766666666,101.5569544444444

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1268177777777,101.5569311111111

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,970 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่15,760 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1263033333333,101.5556377777777

พกิดัเร่ิมขวา 16.1263477777777,101.5556133333333

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1128900000000,101.5441855555555

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1129133333333,101.5441255555555

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,040 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

11 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 4,404,000 ราษฎรบ้านโนนเหม่า ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0064 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 23.35 กม. บ้านหนองหอยปัง และราษฎรได้รับ

บ้านโนนเหม่า- บ้านหนองหอยปังการขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,030 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่3) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 8,240 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1128900000000,101.5441855555555 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 16.1129133333333,101.5441255555555 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1063655555555,101.5380288888888 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1064277777777,101.5379666666666
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

12 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,995,000 ราษฎรบ้านหนองคอนไทย ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0041 แยก สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 5.578 กม. อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

ทล.201 - บ้านหนองคอนไทย การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,540 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 20,320 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4403633333333,102.1408022222222 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.4403022222222,102.1407566666666 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4342622222222,102.1633622222222

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4342033333333,102.1633533333333
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

13 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 1,634,000 ราษฎรบ้านหนองคอนไทย ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0041 แยก สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 5.578 กม.  อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

ทล.201 - บ้านหนองคอนไทย การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 260 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่2,080 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4342622222222,102.1633622222222 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.4342033333333,102.1633533333333 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4337500000000,102.1657399999999

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4336700000000,102.1657499999999

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 195 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่1,170 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4337500000000,102.1657399999999
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมขวา 16.4336700000000,102.1657499999999

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4334133333333,102.1675388888888

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4333733333333,102.1675299999999

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 3,250 ตารางเมตร

14 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร. 9,998,000 ราษฎรบ้านหนองชาติ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0029 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 3.425 กม บ้านโนนเขวา อ.คอนสวรรค์ และราษฎรได้รับ

บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,320 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,380 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.9196033333333,102.2934588888888 และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 15.9195677777777,102.2933966666666 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.8950877777777 ,102.3062111111111 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 15.8950855555555,102.3061433333333
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

15 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,998,000 ราษฎรบ้านหนองบัวขาว ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0020 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 4.369 กม.  บ้านโสกตลับ อ.เมือง และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวขาว - บ้านโสกตลับ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.เมือง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,158 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 18,948 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.7862122222222,101.9594333333333 และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 15.7862077777777,101.9595055555555 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.8116777777777,101.9690799999999 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 15.8116711111111,101.9691200000000
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

16 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 2,074,000 ราษฎรบ้านหนองบัวขาว ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0020 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 4.369 กม.  บ้านโสกตลับ อ.เมือง และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวขาว - บ้านโสกตลับ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.เมือง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 642 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 3,852 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.8116777777777,101.9690799999999 และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 15.8116711111111,101.9691200000000 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.8136222222222,101.9652899999999 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 15.8136744444444,101.9653288888888
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

17 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,436,000 ราษฎรบ้านแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0050 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 6.436 กม. บ้านสวา่ง อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บ้านแดง - บ้านสวา่ง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่4,000 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3706133333333,102.1200666666666 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.3706688888888,102.1200844444444 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3715266666666,102.1155088888888

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3715911111111,102.1155177777777

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่9,600 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3717277777777,102.1136388888888
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมขวา 16.3718044444444,102.1136466666666

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3714511111111,102.1004277777777

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3714733333333,102.1003855555555

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 675 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่5,400 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3689666666666,102.0992266666666

พกิดัเร่ิมขวา 16.3689488888888,102.0992766666666

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3633066666666,102.0968188888888

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3633644444444,102.0967244444444

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,000 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

18 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 8,598,000 ราษฎรบ้านแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0050 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 6.436 กม. บ้านสวา่ง อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บ้านแดง - บ้านสวา่ง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,161 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 17,288 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3633066666666,102.0968188888888 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.3633644444444,102.0967244444444 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3472599999999,102.0921199999999

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3472755555555,102.0920499999999
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

19 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,966,000 ราษฎรบ้านหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0061 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม.  บ้านโหล่น และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,435 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,480 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0820066666666,101.7890277777777 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 16.0820577777777,101.7890666666666 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0976388888888,101.7735399999999 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0976433333333,101.7736044444444
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

20 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,985,000 ราษฎรบ้านหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0061 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 42.965 กม. บ้านโหล่น และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 250 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่2,000 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0976388888888,101.7735399999999 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 16.0976433333333,101.7736044444444 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0998777777777,101.7731388888888 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0998788888888,101.7732011111111

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,190 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่17,520 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1011999999999,101.7728688888888

พกิดัเร่ิมขวา 16.1012199999999,101.7729322222222

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1102499999999,101.7561322222222

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1103200000000,101.7561411111111

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,520 ตารางเมตร

21 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,966,000 ราษฎรบ้านหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0061 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 42.965 กม. บ้านโหล่น และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต  โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 825 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่3) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่6,600 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1102499999999,101.7561322222222 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 16.1103200000000,101.7561411111111 เกษตรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1124855555555,101.7488022222222

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1125388888888,101.7488155555555

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,610 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่12,880 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.2078711111111,101.5963899999999

พกิดัเร่ิมขวา 16.2078733333333,101.5964599999999

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.2193299999999,101.5878411111111

พกิดัส้ินสุดขวา 16.2193811111111,101.5878955555555

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,480 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

22 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,966,000 ราษฎรบ้านหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0061 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 42.965 กม. บ้านโหล่น และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 890 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่4) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่15,120 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.2193299999999,101.5878411111111 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 16.2193811111111,101.5878955555555 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.2262288888888,101.5721033333333 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.2263000000000,101.5721111111111

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 545 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่4,360 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.2266022222222,101.5707500000000

พกิดัเร่ิมขวา 16.2266555555555,101.5707577777777

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.2268922222222,101.5657100000000

พกิดัส้ินสุดขวา 16.2269399999999,101.5656988888888

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,480 ตารางเมตร

23 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,966,000 ราษฎรบ้านหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0061 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 42.965 กม. บ้านโหล่น และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.หนองบัวแดง ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร  กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,435 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่5) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,480 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ

เกษตรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.2268922222222,101.5657100000000

พกิดัเร่ิมขวา 16.2269399999999,101.5656988888888

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.2284600000000,101.5522855555555

พกิดัส้ินสุดขวา 16.2285299999999,101.5522877777777

24 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,998,000 ราษฎรบ้านโคกสะอาด ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0051 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 15.075 กม.  บ้านโจด อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,545 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4678322222222,102.1759288888888 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.4677599999999,102.1759444444444 ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4700155555555,102.1991166666666

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4700577777777,102.1991300000000

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 20,360 ตารางเมตร

25 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,570,000 ราษฎรบ้านโคกสะอาด ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0051 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 15.075 กม.  บ้านโจด อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่6,600 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4665999999999,102.2185122222222 และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 16.4665488888888,102.2184988888888 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4649222222222,102.2264055555555 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4648833333333,102.2263688888888
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่12,800 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.4649222222222,102.2264055555555

พกิดัเร่ิมขวา 16.4648833333333,102.2263688888888

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.4561544444444,102.2360655555555

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4561399999999,102.2360088888888

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,400 ตารางเมตร

5-1/31



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

26 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,991,000 ราษฎรบ้านหนองคัน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง อบจ.3032 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 11.788 กม. บ้านโคกกงุ อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บ้านหนองคัน - บ้านโคกกงุ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,499 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.2220866666666,102.1910688888888 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.2221222222222,102.1910566666666 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.2062811111111,102.1793688888888

พกิดัส้ินสุดขวา 16.2063000000000,102.1793011111111

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,992  ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

27 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,998,000 ราษฎรบ้านหนองคัน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง อบจ.3032 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 11.788 กม. บ้านโคกกงุ อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บ้านหนองคัน - บ้านโคกกงุ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 301 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่2,408 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.2062811111111,102.1793688888888 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.2063000000000,102.1793011111111 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.2036922222222,102.1785066666666

พกิดัส้ินสุดขวา 16.2037199999999,102.1784433333333

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่17,600 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1923733333333,102.1764311111111

พกิดัเร่ิมขวา 16.1923911111111,102.1763700000000

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1739422222222,102.1694299999999

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1739755555555,102.1693900000000

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 20,008 ตารางเมตร

28 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 8,929,000 ราษฎรบ้านหนองคัน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง อบจ.3032 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 11.788 กม. บ้านโคกกงุ อ.ภเูขยีว และราษฎรได้รับ

บ้านหนองคัน - บ้านโคกกงุ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 192 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่3) ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่1,536 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1739422222222,102.1694299999999 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมขวา 16.1739755555555,102.1693900000000 ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1727400000000,102.1681599999999

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1727922222222,102.1681566666666

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่4,200 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1727200000000,102.1678955555555

พกิดัเร่ิมขวา 16.1727644444444,102.1678911111111

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1700977777777,102.1636922222222

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1701000000000,102.1636277777777

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่12,000 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1671044444444,102.1638488888888

พกิดัเร่ิมขวา 16.1671099999999,102.1637688888888
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1538311111111,102.1640400000000

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1538266666666,102.1639677777777

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 17,736 ตารางเมตร

29 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 5,607,000 ราษฎรบ้านโนนจาน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง อบจ.4005 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 8.823 กม. บ้านหนองบัวบาน อ.จตุัรัสและราษฎรได้รับ

บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบานการขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

อ.จตุัรัส จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

หนา 0.04 เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 10,500  ตารางเมตร การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.6752444444444,101.8903855555555 และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 15.6752922222222,101.8904122222222 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.6817977777777,101.8759099999999 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 15.6818400000000,101.8759577777777
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

30 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 8,162,000 ราษฎรบ้านค่าย อ.เมือง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0002 สะดวกในการสัญจร  ระยะทางตลอดสาย 26.958 กม. บ้านตาเนิน บ้านละหาน และราษฎรได้รับ

บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.เนินสง่า และผู้สัญจร ความสะดวกในการ

บ้านละหาน อ.เมือง จ.ชัภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 700 เมตร  พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่5,600 ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.6546111111111,102.0134033333333 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 15.6546122222222,102.0133288888888 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.6483000000000,102.0135800000000 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 15.6483022222222,102.0135177777777

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่8,000 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.6238677777777,102.0174211111111

พกิดัเร่ิมขวา 15.6238744444444,102.0173322222222

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.6152288888888,102.0193300000000

พกิดัส้ินสุดขวา 15.6152322222222,102.0192566666666

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่1,800 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.5680511111111,102.0211855555555

พกิดัเร่ิมขวา 15.5680366666666,102.0211066666666

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.5659799999999,102.0207488888888

พกิดัส้ินสุดขวา 15.5660533333333,102.0207211111111

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 15,400 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

31 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม  ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,634,000 ราษฎรบ้านหนองมะเขอื ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0032 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 14.081 กม. บ้านหนองช้างเอก และราษฎรได้รับ

บ้านหนองมะเขอื - บ้านหนอง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING อ.แกง้คร้อ ความสะดวกในการ

ช้างเอก อ.แกง้คร้อ จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,150 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

หนา 0.04 เมตร ได้รับความสะดวกใน สินค้า และผลผลิต

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 18,900  ตารางเมตร การสัญจรไป-มา ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1311811111111,102.2290555555555 และขนส่งสินค้าทางการ

พกิดัเร่ิมขวา 16.1311955555555,102.2291000000000 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1467688888888,102.2071211111111 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1468177777777,102.2071599999999
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

32 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 9,999,000 ราษฎรบ้านคอนสาร ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0056 สะดวกในการสัญจร เมตร บ้านหว้ยแกว้ อ.คอนสาร และราษฎรได้รับ

บ้านคอนสาร - บ้านหว้ยแกว้  ระยะทางตลอดสาย 10 กโิลเมตร และผู้สัญจรพืน้ทีใ่กล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.คอนสาร  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู ได้รับความสะดวกใน สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) พาราแอสฟลัท์คอนกรีต  โดยวธิ ีRECYCLING การสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,430 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

หนา 0.04 เมตร เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.6218999999999,101.9001533333333 ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมขวา 16.6219211111111,101.9001700000000

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.6354055555555,101.8714344444444

พกิดัส้ินสุดขวา 16.6354466666666,101.8714644444444

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 20,580 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

33 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 3,509,000 ราษฎรบ้านคอนสาร ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0056 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 10 กโิลเมตร บ้านหว้ยแกว้ อ.คอน และราษฎรได้รับ

บ้านคอนสาร - บ้านหว้ยแกว้ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู สาร และผู้สัญจร ความสะดวกในการ

อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต  ด าเนินการโดยวธิ ีRECYCLING พืน้ทีใ่กล้เคียงได้รับความ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่2,220 ตารางเมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.6354055555555,101.8714344444444 และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 16.6354466666666,101.8714644444444 เกษตรไม่น้อยกวา่

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.6375344444444,101.8687744444444 ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.6375877777777,101.8688122222222

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 811 เมตร หนา 0.04 เมตร

พืน้ที ่4,866 ตารางเมตร 

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.6444033333333,101.8579777777777

พกิดัเร่ิมขวา 16.6444666666666,101.8579966666666
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.6472244444444,101.8509933333333

พกิดัส้ินสุดขวา 16.6472900000000,101.8510188888888

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 7,086 ตารางเมตร

34 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,980,000 ราษฎรบ้านแกง้คร้อ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0001 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 32.31 กโิลเมตร บ้านท่ามะไฟหวาน และราษฎรได้รับ

บ้านแกง้คร้อ - บ้านท่ามะไฟ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปูพาราแอสฟลัท์คอนกรีต อ.แกง้คร้อ ความสะดวกในการ

หวาน  อ.แกง้คร้อ  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร  โดยวธิ ีRECYCLING กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,475 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1)  ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ได้รับความสะดวกในการ สินค้า และผลผลิต

พกิดัเร่ิมขวา 16.1204977777777,102.2522533333333 สัญจรไป-มาและขนส่งสิน ทางการเกษตร

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1205755555555,102.2522266666666 ค้าทางการเกษตรไม่น้อย

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.11726777777777,102.2315155555555 กวา่ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1173388888888,102.2315288888888

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,800 ตารางเมตร

5-1/42



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

35 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,980,000 ราษฎรบ้านแกง้คร้อ บ้าน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0001 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 32.31 กโิลเมตร ท่ามะไฟหวาน อ.แกง้คร้อ และราษฎรได้รับ

บ้านแกง้คร้อ - บ้านท่ามะไฟ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู และผู้สัญจร พืน้ที่ ความสะดวกในการ

หวาน  อ.แกง้คร้อ  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ใกล้เคียงได้รับความ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,475 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.1204977777777,102.2522533333333 เกษตรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

พกิดัเร่ิมขวา 16.1205755555555,102.2522266666666

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.1172677777777,102.2315155555555

พกิดัส้ินสุดขวา 16.1173388888888,102.2315288888888

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,800 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

36 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,978,000 ราษฎรบ้านนาสีดา-บ้าน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0078 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 8.725 กโิลเมตร นาคานหกั อ.หนองบัว และราษฎรได้รับ

บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหกั การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู แดง,อ.เกษตรสมบูรณ์ ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง,เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING กวา้ง 8 เมตร ยาว 900 เมตร และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

จ.ชัยภมูิ ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่7,200 ตารางเมตร ได้รับความสะดวกในการ สินค้า และผลผลิต

(ระยะที ่1) พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0881088888888,101.8791799999999 สัญจรไป-มาและขนส่งสิน ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมขวา 16.0881333333333,101.8791222222222 ค้าทางการเกษตรไม่น้อย

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0809866666666,101.8753200000000 กวา่ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0810388888888,101.8752700000000

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,560 เมตร ไหล่ทางกวา้ง 1 

เมตร  หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่12,480 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0784600000000,101.8726655555555

พกิดัเร่ิมขวา 16.0784877777777,101.8726277777777
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0664411111111,101.8651877777777

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0664544444444,101.8651344444444

พืน้ทีร่วมทัง้หมดไม่น้อยกวา่ 19,680 ตารางเมตร

37 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 8,438,000 ราษฎรบ้านนาสีดา-บ้าน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0078 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 8.725 กโิลเมตร นาคานหัก อ.หนองบัวแดง และราษฎรได้รับ

บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหกั การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู อ.เกษตรสมบูรณ์ ความสะดวกในการ

อ.หนองบัวแดง,เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง สัญจร การขนส่ง

จ.ชัยภมูิ (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 740 เมตร ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร ได้รับความสะดวกในการ สินค้า และผลผลิต

(ระยะที ่2) หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่5,920 ตารางเมตร สัญจรไป-มาและขนส่งสิน ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0784600000000,101.8726655555555 ค้าทางการเกษตรไม่น้อย

พกิดัเร่ิมขวา 16.0784877777777,101.8726277777777 กวา่ร้อยละ 80

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0664411111111,101.8651877777777
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0664544444444,101.8651344444444

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 100 เมตร 

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร

พืน้ที ่800 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0664411111111,101.8651877777777

พกิดัเร่ิมขวา 16.0664544444444,101.8651344444444

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0603199999999,101.8626111111111

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0603355555555,101.8625688888888

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร

พืน้ที ่1,600 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0516866666666,101.8606288888888

พกิดัเร่ิมขวา 160516811111111,101.8605577777777
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0507899999999,101.8607988888888

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0507893333333,101.8607622222222

(ช่วงที ่4) กวา้ง 7 เมตร ยาว 800 เมตร 

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร

พืน้ที ่7,200 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0466733333333,101.8661444444444

พกิดัเร่ิมขวา 16.0465999999999,101.8661399999999

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0464655555555,101.8680100000000

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0464122222222,101.8680066666666

(ช่วงที ่5) กวา้ง 8 เมตร ยาว 100 เมตร 

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร

พืน้ที ่1,000 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0353799999999,101.8671188888888
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0353799999999,101.8671188888888

พกิดัเร่ิมขวา 16.0354466666666,101.86709999999

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0350766666666,101.8663644444444

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0351355555555,101.8663200000000

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 16,520 ตารางเมตร

38 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,988,000 ราษฎรบ้านยาง-บ้านกลาง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0070 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 20 กโิลเมตร อ.เกษตรสมบูรณ์ และผู้ และราษฎรได้รับ

บ้านยาง - บ้านกลาง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู สัญจรพืน้ทีใ่กล้เคียง ได้รับ ความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ความสะดวกในการสัญจร สัญจร การขนส่ง

จ.ชัยภมูิ กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,495 เมตร ไป-มาและขนส่งสินค้าทาง สินค้า และผลผลิต

(ระยะที ่1) ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร การเกษตรไม่น้อยกวา่ ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,960 ตารางเมตร ร้อยละ 80
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3001611111111,101.9041911111111

พกิดัเร่ิมขวา 16.3001944444444,101.9042788888888

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3107177777777,101.8845588888888

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3107655555555,101.8846011111111

39 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,996,000 ราษฎบ้านยาง-บ้านกลาง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0070 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 20 กโิลเมตร อ.เกษตรสมบูรณ์ และ และราษฎรได้รับ

บ้านยาง - บ้านกลาง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู ผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ได้รับความสะดวกในการ สัญจร การขนส่ง

จ.ชัยภมูิ (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,205 เมตร สัญจรไป-มาและขนส่งสิน สินค้า และผลผลิต

(ระยะที ่2) ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่9,640 ตารางเมตร ค้าทางการเกษตรไม่น้อย ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3107177777777,101.8845588888888 กวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมขวา 16.3107655555555,101.8846011111111

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3168011111111,101.8753933333333
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3168288888888,101.8754399999999

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่3,000 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3175000000000,101.8748822222222

พกิดัเร่ิมขวา 16.3175255555555,101.8749255555555

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3205566666666,101.8713855555555

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3205977777777,101.8714244444444

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 915 เมตร

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 

พืน้ที ่7,320 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3205566666666,101.8713855555555

พกิดัเร่ิมขวา 16.3205977777777,101.8714244444444

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3258777777777,101.8648333333333
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3259199999999,101.8648800000000

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,960 บาท

40 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 8,521,000 ราษฎบ้านยาง-บ้านกลาง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0070 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 20 กโิลเมตร อ.เกษตรสมบูรณ์ และ และราษฎรได้รับ

บ้านยาง - บ้านกลาง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู ผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ได้รับความสะดวกในการ สัญจร การขนส่ง

จ.ชัยภมูิ (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 785 เมตร ไหล่ทางกวา้ง สัญจรไป-มาและขนส่งสิน สินค้า และผลผลิต

(ระยะที ่3)  1 เมตร หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่6,280 ตารางเมตร ค้าทางการเกษตรไม่น้อย ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3258777777777,101.8648333333333 กวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมขวา 16.3259199999999,101.8648800000000

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3304288888888,101.8592400000000

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3304577777777,101.8592855555555

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ไหล่ทาง
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

กวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่8,800 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3357133333333,101.8528111111111

พกิดัเร่ิมขวา 16.3357599999999,101.8528588888888

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3419388888888,101.8448144444444

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3419622222222,101.8448511111111

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่1,800 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3437844444444,101.8427988888888

พกิดัเร่ิมขวา 16.3438211111111,101.8428299999999

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3456699999999,101.8407000000000

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3456988888888,101.8407166666666

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 16,880 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

41 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 6,920,000 ราษฎบ้านยาง-บ้านกลาง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0070 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 20 กโิลเมตร อ.เกษตรสมบูรณ์ และ และราษฎรได้รับ

บ้านยาง - บ้านกลาง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู ผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ได้รับความสะดวกในการ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่4) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร สัญจรไป-มาและขนส่งสิน สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ค้าทางการเกษตรไม่น้อย ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 13,600 ตารางเมตร กวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3456699999999,101.8407000000000

พกิดัเร่ิมขวา 16.3456988888888,101.8407166666666

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3524022222222,101.8266499999999

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3524288888888,101.8266922222222
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

42 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 8,475,000 ราษฎบ้านยาง-บ้านกลาง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0070 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 20 กโิลเมตร อ.เกษตรสมบูรณ์ และ และราษฎรได้รับ

บ้านยาง - บ้านกลาง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู ผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียง ความสะดวกในการ

อ.เกษตรสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ได้รับความสะดวกในการ สัญจร การขนส่ง

จ.ชัยภมูิ (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,345 เมตร สัญจรไป-มาและขนส่งสิน สินค้า และผลผลิต

(ระยะที ่5) ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ค้าทางการเกษตรไม่น้อย ทางการเกษตร

พืน้ที ่10,760 ตารางเมตร กวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3682511111111,101.8201299999999

พกิดัเร่ิมขวา 16.3682866666666,101.8201633333333

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3742699999999,101.8099211111111

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3743177777777,101.8099611111111

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่6,000 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.3742688888888,101.8099300000000

พกิดัเร่ิมขวา 16.3743133333333,101.8099733333333

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.3801399999999,101.7992433333333

พกิดัส้ินสุดขวา 16.3802466666666,101.7992799999999

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 16,760 ตารางเมตร

43 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,982,000 ราษฎรบ้านสระส่ีเหล่ียม ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0098 แยกทาง สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 13.247 กโิลเมตร อ.จตุัรัส และผู้สัญจรพืน้ที่ และราษฎรได้รับ

หลวง 201 - บ้านสระส่ีเหล่ียม การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู ใกล้เคียงได้รับความสะดวกความสะดวกในการ

อ.จตุัรัส จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ในการสัญจรไป-มาและขน สัญจร การขนส่ง

(ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 985 เมตร ส่งสินค้าทางการเกษตรไม่ สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่5,910 ตารางเมตร น้อยกวา่ร้อยละ 80 ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.5340766666666,101.8606666666666

พกิดัเร่ิมขวา 15.5340244444444,101.8606744444444
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.5331755555555,101.8690100000000

พกิดัส้ินสุดขวา 15.533188888888,101.8689622222222

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร  หนา 0.04

พืน้ที ่8,000 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.5331755555555,101.8690100000000

พกิดัเร่ิมขวา 15.5331888888888,101.8689622222222

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.5247899999999,101.86998222222222

พกิดัส้ินสุดขวา 15.52474888888888,101.86991888888888

(ช่วงที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 520 เมตร

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร  หนา 0.04

พืน้ที ่4,160 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.51243888888888,101.8732111111111
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมขวา 15.5124322222222,101.8731155555555

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.5078255555555,101.87257888888888

พกิดัส้ินสุดขวา 15.5078200000000,101.8724899999999

(ช่วงที ่4) กวา้ง 6 เมตร ยาว 157 เมตร

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร  หนา 0.04

พืน้ที ่1,256 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.5089466666666,101.8835022222222

พกิดัเร่ิมขวา 15.5088811111111,101.8835155555555

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.5082400000000,101.8845511111111

พกิดัส้ินสุดขวา 15.5082455555555,101.8844800000000

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,326  ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

44 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,996,000 ราษฎรบ้านหนองบัวใหญ่- ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0099 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 14.039 กโิลเมตร บ้านสระส่ีเหล่ียม และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระส่ี การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู อ.จตุัรัส และผู้สัญจร ความสะดวกในการ

เหล่ียม อ.จตุัรัส จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING พืน้ทีใ่กล้เคียงได้รับความ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,408 เมตร สะดวกในการสัญจร สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มาและขนส่งสิน ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,264 ตารางเมตร ค้าทางการเกษตรไม่น้อย

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.5215200000000,101.9053388888888 กวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมขวา 15.5215244444444,101.9054044444444

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.5015100000000,101.9110066666666

พกิดัส้ินสุดขวา 15.5014800000000,101.9109588888888

5-1/58



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

45 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,996,000 ราษฎรบ้านหนองบัวใหญ่- ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0099 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 14.039 กโิลเมตร บ้านสระส่ีเหล่ียม อ.จตุัรัส และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระส่ี การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

เหล่ียม อ.จตุัรัส จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ได้รับความสะดวกในการ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,408 เมตร สัญจรไป-มาและขนส่งสิน สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ค้าทางการเกษตรไม่น้อย ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,264 ตารางเมตร กวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.4985555555555,101.9129799999999

พกิดัเร่ิมขวา 15.4985577777777,101.9129144444444444

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.4838133333333,101.9017733333333

พกิดัส้ินสุดขวา 15.4838255555555,101.9017166666666

5-1/59



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

46 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 1,404,000 ราษฎรบ้านหนองบัวใหญ่- ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0099 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 14.039 กโิลเมตร บ้านสระส่ีเหล่ียม อ.จตุัรัส และราษฎรได้รับ

บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระส่ี การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู และผู้สัญจร พืน้ทีใ่กล้เคียงความสะดวกในการ

เหล่ียม อ.จตุัรัส จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING ได้รับความสะดวกในการ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่3) กวา้ง 6 เมตร ยาว 331 เมตร สัญจรไป-มาและขนส่งสิน สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ค้าทางการเกษตรไม่น้อย ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 2,648 ตารางเมตร กวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.4838133333333,101.9017733333333

พกิดัเร่ิมขวา 15.4838255555555,101.9017166666666

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.4820888888888,101.8989622222222

พกิดัส้ินสุดขวา 16.4820399999999,101.8989733333333

5-1/60



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

47 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 8,961,000 ราษฎรบ้านหนองยาย ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง อบจ.2047 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 5 กโิลเมตร บุตร-บ้านหนองดง และราษฎรได้รับ

บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนอง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู อ.บ าเหน็จณรงค์ ความสะดวกในการ

ดง อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING พืน้ทีใ่กล้เคียงได้รับความ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่1) (ช่วงที ่1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 540 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่3,240 ตารางเมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.4370755555555,101.7937611111111 เกษตรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมขวา 15.4371399999999,101.7937222222222

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.4336988888888,101.7901922222222

พกิดัส้ินสุดขวา 15.4337500000000,101.7901466666666

(ช่วงที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร 

หนา 0.04 เมตร พืน้ที ่14,100 ตารางเมตร

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.4294322222222,101.7925977777777

5-1/61



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัเร่ิมขวา 15.4294322222222,101.7925077777777

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.4114611111111,101.7818933333333

พกิดัส้ินสุดขวา 15.4115199999999,101.7818644444444

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 17,340  ตารางเมตร

48 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 4,703,000 ราษฎรบ้านหนองยาย ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง อบจ.2047 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 5 กโิลเมตร บุตร-บ้านหนองดง และราษฎรได้รับ

บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนอง การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู อ.บ าเหน็จณรงค์ ความสะดวกในการ

ดง อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING พืน้ทีใ่กล้เคียงได้รับความ สัญจร การขนส่ง

(ระยะที ่2) กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,130 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนส่งสินค้าทางการ ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 9,040 ตารางเมตร เกษตรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมซ้าย 15.4114611111111,101.7818933333333

พกิดัเร่ิมขวา 15.4115199999999,101.7818644444444

5-1/62



     ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดท าการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดชยัภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา

พกิดัส้ินสุดซ้าย 15.4070277777777,101.7730977777777

พกิดัส้ินสุดขวา 15.4070655555555,101.7730933333333

49 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพือ่อ านวยความ สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวา้ง 8.00 เมตร 9,663,000 ราษฎรบ้านแกง้คร้อ - ถนนมีสภาพดีขึ้น กองช่าง

สายทาง ชย.ถ1-0034 สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 10.544 กโิลเมตร  บ้านนาหนองทุม่ และราษฎรได้รับ

บ้านแกง้คร้อ - บ้านนาหนองทุม่ การขนส่งสินค้าและ ด าเนินการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู อ.แกง้คร้อ ความสะดวกในการ

อ.แกง้คร้อ จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร พาราแอสฟลัท์คอนกรีต โดยวธิ ีRECYCLING สัญจรพืน้ทีใ่กล้เคียงได้รับ สัญจร การขนส่ง

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,380 เมตร ความสะดวกในการสัญจร สินค้า และผลผลิต

ไหล่ทางกวา้ง 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ไป-มาและขนส่งสินค้าทาง ทางการเกษตร

พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 19,040 ตารางเมตร การเกษตรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

พกิดัเร่ิมซ้าย 16.0797144444444,102.2266499999999

พกิดัเร่ิมขวา 16.0798311111111,102.2266522222222  

พกิดัส้ินสุดซ้าย 16.0688322222222,102.2097577777777

พกิดัส้ินสุดขวา 16.0688855555555,102.2096788888888
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ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประกวดศูนย์บริการ 1. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการศูนย์บริการและถ่ายทอด 80,000  -  - ศูนย์บริการ ไม่น้อยกว่า 1. ศูนย์บริการเทคโนโลยีการกองส่งเสริม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏบิติังานของศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรประจ า (2559) ร้อยละ 80 เกิดการพฒันาเกษตรประจ าต าบลอยู่ในขั้นคุณภาพชีวิต

การเกษตรประจ าต าบลดีเด่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการต าบล ทัง้ 16 อ าเภอ (80,000) ไปในทางทีดี่ขี้น ทีส่ามารถตอบสนองความ

ระดับจังหวัด เกษตร จ านวน 124 ศูนย์ ต้องการของเกษตรกรใน

2. เพือ่เปน็ขวัญก าลังใจแก่ผู้จ านวน 124 ต าบลในจังหวัด ต าบล

ปฏบิติังานและคณะกรรมการชัยภมูิ 2.ต าบลมีศูนย์บริการฯ ทีม่ีผล

บริหารศูนย์บริการและ  - ลักษณะการด าเนินงาน งานดีเด่นประสบผลส าเร็จ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร - จัดประกวด คัดเลือกศูนย์

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจ าต าบลดีเด่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมูิ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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