
     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร 1,680,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอบาน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บานโนนโพธิ์ การสญัจรไป-มา และการขน  ยาว 395.00 เมตร เขวาและอําเภอจัตรุัสรวม และราษฏรไดรับความ

ม.1 ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา - สงสินคา ผลผลติทาง ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปถึงผูสัญจรพื้นท่ีใกลเคยีง สะดวกในการสัญจร

บานหนองบัวบาน ม.1 การเกษตร กวาง 6.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร ไดรับความสะดวกในการ ไป-มา การขนสงสินคา

ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส หนา 0.15 เมตร สัญจรไป-มา และขนสง และผลผลิตทาง

จ.ชัยภูมิ ลูกรังเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร สนิคาทางการเกษตรไม การเกษตร

กวางขางละ 0.15 เมตร นอยกวารอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.7043388888888 

E=101.8806755555555

N=15.7008199999999 

E=101.8807255555555

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 เมตร 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอภักดี ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานโนนผักหวาน ม.7 การสญัจรไป-มา และการ  ยาว 1,350.00 เมตร ชุมพลรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

ต.แหลมทอง - บานแจงตราด ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ม.3 ต.บานเจียง อ.ภักดีชุมพล การเกษตร Concrete กวาง 6.00 เมตร ยาว 897.00 สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ  เมตร หนา 0.04 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

พิกัด รอยละ 80

N=15.9988899999999

E=101.4771422222222

N=16.0110088888888

E=101.4849000000000

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 5,382.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนลูกรัง กวาง 6.00-8.00 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเมือง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บานโนน การสญัจรไป-มา และการ เมตร ยาว 2,000.00 เมตร และอําเภอบานเขวารวมไป และราษฏรไดรับความ

เหลื่อม ม.7 ต.ภูแลนคา ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงผูสัญจรพื้นท่ีใกลเคียงได สะดวกในการสัญจร

อ.บานเขวา - บานหวยตะแคง การเกษตร กวาง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร รับความสะดวกในการ ไป-มา การขนสงสินคา

ม.6 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หนา 0.15 เมตร สญัจรไป-มา และขนสง และผลผลิตทาง

ลูกรังเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร สนิคาทางการเกษตรไม การเกษตร

กวางขางละ 0.15 เมตร นอยกวารอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.9062566666666

E=101.8334599999999

N=15.9022300000000 

E=101.8379544444444
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนลูกรัง กวาง 4.00-5.00 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอหนอง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บานโนน การสญัจรไป-มา และการ เมตร ยาว 1,100.00 เมตร บัวแดงรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

ชุมแสง ม.14 ต.กุดชุมแสง - ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

บานลาดใต ม.1 ต.หนองบัวแดง การเกษตร กวาง 6.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  หนา 0.15 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ลูกรังเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

กวางขางละ 0.15 เมตร รอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.0340811111111 

E=101.7991533333333

N=16.0424100000000

E=101.8029811111111
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนนลูกรัง 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอคอน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานโนนแต ม.4     การสญัจรไป-มา และการ กวาง 4.00-5.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร สวรรครวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

ต.หนองขาม - บานลําชี ม.6   ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ถนนลาดยาง  ผิวปู Asphaltic พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค  การเกษตร Concrete กวาง 6.00 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ ยาว 645.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

พิกัด รอยละ 80

N=15.8523399999999 

E=102.3042988888888

N=15.8592288888888

E=102.2980555555555

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 3,870.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนนลูกรัง 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอหนอง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานนาเจริญ ม.9 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 6.00-8.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร บัวแดงรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

ต.หนองแวง - บานหวยกุม ม.4 ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง การเกษตร  Concrete  กวาง 6.00 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ ยาว 858.00 เมตร หนา 0.04 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

พิกัด รอยละ 80

N=16.1499922222222 

E=101.6849855555555

N=16.1538677777777 

E=101.6888933333333

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 5,148.00 ตารางเมตร

5-1/6



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนชํารุดเสียหาย กวาง 8.00 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอภูเขียว ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.1-0051 การสญัจรไป-มา และการ  เมตร ระยะทางตลอดสาย 15,075.00 เมตร รวมไปถึงผูสญัจรพื้นที่ใกล และราษฏรไดรับความ

บานโคกสะอาด - บานโจด ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic เคียงไดรับความสะดวก สะดวกในการสัญจร

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร Concrete โดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร ในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ยาว 885.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80

พิกัด

N=16.4794777777777 

E=102.1245077777777

N=16.4716566666666

 E=102.1586222222222

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 7,080.00 ตารางเมตร

5-1/7



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเทพ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.1-0117 การสญัจรไป-มา และการ 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 13,247.00 เมตร สถิตรวมไปถึงผูสัญจรพื้น และราษฏรไดรับความ

บานหวยยายจิ๋ว - บานวังตาลาด ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic ที่ใกลเคียงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

สมบูรณ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ การเกษตร Concrete ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80

พิกัด

N=15.4752355555555

E=101.5099111111111

N=15.4828555555555 

E=101.5014522222222

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 6,720.00 ตารางเมตร

5-1/8



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal 5,000,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอภูเขียว ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานเพชร ม.1 การสญัจรไป-มา และการ  กวาง 6.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย รวมไปถึงผูสัญจรพื้น และราษฏรไดรับความ

ต.บานเพชร - บานกุดหมากเห็บ ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 3,980.00 เมตร ท่ีใกลเคียงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ม.7 ต.บานดอน อ.ภูเขียว การเกษตร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดย และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

วิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 2,255.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด  N=16.3225900000000

E=102.2728100000000

N=16.3032622222222 

E=102.3005688888888

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 13,530.00 ตารางเมตร

5-1/9



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอคอน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0081 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 6.00-8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย สวรรครวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

บานนาโจด - บานหนองปลาปง ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 10,577.00 เมตร พื้นท่ีใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

โดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 1,080.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร รอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด N=15.9836466666666

E=102.3659099999999

N=15.9944377777777

E=102.3590011111111

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 6,480.00 ตารางเมตร

5-1/10



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

11 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนนลูกรัง 6,070,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเมือง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานนาสีนวล ม.5    การสญัจรไป-มา และการ กวาง 6.00-7.00 เมตร ยาว1,865.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพื้นท่ีใกล และราษฏรไดรับความ

ต.นาสีนวล - บานตาดโตน ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic เคียงไดรับความสะดวกใน สะดวกในการสัญจร

ม.1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ การเกษตร Concrete กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,865.00 การสญัจร ไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

เมตร  หนา 0.04 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

พิกัด รอยละ 80

N=15.9489811111111 

E=102.0375699999999

N=15.9553699999999 

E=102.0337600000000

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 11,190.00

ตารางเมตร

5-1/11



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนน คสล. 240,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานเสลา ม.6 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย บําเหน็จณรงครวมไปถึงผู และราษฏรไดรับความ

ต.บานชวน-บานเกาะแกวศรีสุข ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 300.00 เมตร สัญจรพ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับ สะดวกในการสัญจร

ม.7 ต.เกาะมะนาว การเกษตร ดําเนินการ ปรับปรุงถนน คสล. ความสะดวกในการ ไป-มา การขนสงสินคา

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ  ผิวปู Asphaltic Concrete กวาง 4.00 สัญจรไป-มา และขนสง และผลผลิตทาง

 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.03 เมตร สินคาทางการ การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา

พิกัด รอยละ 80

N=15.4679444444444

E=101.6662155555555

N=15.4622933333333

E=101.6601733333333

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร

5-1/12



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 2,260,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอบําเหน็จ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0008 การสญัจรไป-มา และการ 8.00-12.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 7,314.00 เมตร ณรงครวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

บานคําปง - บานบําเหน็จณรงค ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ การเกษตร  Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

RECYCLING (ชวงที่ 1) ผิวจราจร ขนาดกวาง และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ไหลทางกวาง เกษตรไมนอยกวารอยละ 80 การเกษตร

ขางละ 3.00 เมตร  (ชวงที่ 2) ผิวจราจร 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร  

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตรหนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด N=15.5028444444444 E=101.6871077777777

N=15.4954788888888 E=101.6871688888888

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 6,000.00 ตารางเมตร

5-1/13



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนน คสล. 1,390,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอจัตุรัส ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานทาแตง ม.7 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 5.00-6.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย อําเภอหนองบัวระเหวรวม และราษฏรไดรับความ

ต.กุดน้ําใส อ.จัตุรัส-บานโสก ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 1,053.00 เมตร ไปถึงผูสัญจรพื้นท่ีใกลเคียง สะดวกในการสัญจร

ปลาดุก ม.2 ต.โสกปลาดุก การเกษตร ดําเนินการ ปรับปรุงถนน คสล. ผิวปู ไดรับความสะดวกในการ ไป-มา การขนสงสินคา

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ Asphaltic Concrete (ชวงที1่) ขนาดกวาง สัญจรไป-มา และขนสง และผลผลิตทาง

6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร  (ชวงที2่) สินคาทางการเกษตรไม การเกษตร

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 705.00 เมตร นอยกวารอยละ 80

หนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.6144877777777 E=101.7458999999999

N=15.6459155555555 E=101.7451977777777

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 5,475.00 ตารางเมตร

5-1/14



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

15 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนดินกวาง 8.00 เมตร 1,110,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอจัตุรัส ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานดอนเกษตร ม.11 การสญัจรไป-มา และการ ยาว 1,350.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพ้ืนท่ีใกล และราษฏรไดรับความ

ต.กุดน้ําใส-บานยางเครือ ม.6 ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ กอสรางถนนลูกรัง เคียงไดรับความสะดวกใน สะดวกในการสัญจร

ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ การเกษตร กวาง 8.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร การสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

หนา 0.20 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

พิกัด รอยละ 80

N=15.5916799999999

E=101.7604933333333

N=15.5803622222222 

E=101.7618411111111

5-1/15



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 3,930,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอแกง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

(ระยะที่ 2) สายทาง การสญัจรไป-มา และการ 6.00-8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 32,395.00 เมตร ครอรวมไปถึงผูสัญจรพ้ืนท่ี และราษฏรไดรับความ

ชย.ถ.1-0035 บานสระแต - ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

บานหนองผักหลอด การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวงที่ 1) ผิวจราจร ขนาดกวาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 6.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร (ชวงที่ 2) ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ยาว 549.00 เมตร ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

(ชวงที่ 3) ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด N=16.2984700000000 E=102.3015133333333

N=16.3028266666666 E=102.3006844444444

N=16.3138877777777 E=102.3029499999999

N=16.3181844444444 E=102.3025011111111

พื้นที่รวมไมนอยกวา 10,620.00 ตารางเมตร

5-1/16



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดมิ ชนิดผิวทาง Cape seal 7,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอจัตุรัส ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0098 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 13,247.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพ้ืนท่ีใกล และราษฏรไดรับความ

 แยกทางหลวงหมายเลข 201 ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู เคียงไดรับความสะดวกใน สะดวกในการสัญจร

 - บานสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส การเกษตร Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING การสญัจร ไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

 จ.ชัยภูมิ (ชวงที่ 1) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

(ชวงที่ 2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,235.00 เมตร รอยละ 80

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.5542222222222 E=101.8471044444444

N=15.5462122222222 E=101.8546455555555

พื้นที่รวมไมนอยกวา 6,456.00 ตารางเมตร

5-1/17



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอบําเหน็จ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0092 การสญัจรไป-มา และการ 6.00-8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 3,500.00 เมตร ณรงครวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

บานโคกหินตั้ง - บานโปรงมีชัย ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

 อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ การเกษตร Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

RECYCLING (ชวงที่ 1) ผิวจราจร กวาง 6.00 และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

เมตร ยาว 700.00 เมตร (ชวงที่ 2) ผิวจราจร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร  รอยละ 80

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตรหนา 0.04 เมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด 

N=15.3712099999999 E=101.6179411111111

N=15.3836766666666 E=101.6193488888888

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 6,680.00 ตารางเมตร

5-1/18



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กวาง 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเมือง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

เสรมิเหล็ก สายทาง บานคายเจริญ การสญัจรไป-มา และการ 7.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,800.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพ้ืนท่ี และราษฏรไดรับความ

ม.10 ต.บานคาย-บานงิ้ว ม.7 ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ  ผิวปู Asphaltic Concrete ใกลเคียงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

 ต.โนนสําราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ การเกษตร (ชวงที1่) ขนาดกวาง 6.00 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ยาว 1,205.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

0.50 เมตร (ชวงที2่) ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 300.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ รอยละ 80

0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.6829200000000 E=102.0173866666666

N=15.6783811111111 E=102.0268577777777

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 10,535.00 ตารางเมตร

5-1/19



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอภูเขียว ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.10050 บานแดง - การสญัจรไป-มา และการ 7.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 6,436.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพื้นท่ีใกล และราษฏรไดรับความ

บานสวาง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ผิวปู Asphaltic Concrete เคียงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING  (ชวงที1่) สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร  และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร (ชวงที2่) ขนาด เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร ไหลทาง รอยละ 80

กวางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด N=16.3706599999999 E=102.120011111111

N= 16.3717977777777 E=102.113319999999

N=16.37298777777777 E=102.1028966666666

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 7,175.00 ตารางเมตร

5-1/20



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal 1,780,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเกษตร ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.1-0070 บานยาง- การสญัจรไป-มา และการ กวาง 6.00-8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย สมบูรณรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

บานกลาง อ.เกษตรสมบูรณ ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 20,000.00 เมตร พื้นท่ีใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการ ผิวปู Asphaltic Concrete สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 825.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.3538822222222 E=101.8252888888888

N=16.3631555555555 E=101.8239233333333

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 4,950.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

22 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนลูกรัง กวาง 6.00-7.00 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเกษตร ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานจมื่น ม.3 การสญัจรไป-มา และการ ยาว 1,766.00 เมตร สมบูรณรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

ต.บานเดื่อ - บานโจด ม.4 ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ  ผิวปู Asphaltic Concrete พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ต.หนองขา อ.เกษตรสมบูรณ การเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ ถนนลาดยาง กวาง 6.00 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ยาว 833.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80

พิกัด

N=16.1516999999999 E=101.9019844444444

N=16.1540466666666 E=101.8860644444444

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 4,998.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม  ระยะทางตลอดสาย 1,800.00 เมตร 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเมือง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานหวยผักหนาม ม.14 การสญัจรไป-มา และการ (ชวงที่1)ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 6.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพ้ืนท่ีใกล และราษฏรไดรับความ

ต.ซับสีทอง-บานทาหินโงม ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ระยะทาง 195.00 เมตร (ชวงที่2) ชนิดผิวทาง คสล.กวาง 6.00 เมตร เคียงไดรับความสะดวกใน สะดวกในการสัญจร

ม.1 ต.ทาหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการ  (ชวงที่ 1) ปรับปรุงถนนลาดยาง การสญัจร ไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

 ผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,170 ตารางเมตร รอยละ 80

(ชวงที่ 2) ปรับปรุงถนน คสล ผิวปู Asphaltic Concrete

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 9,000.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด N=16.0784544444444 E=102.0425044444444

N=16.0660344444444 E=102.0382088888888
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

24 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอบาน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.1-0028 บานแทน การสญัจรไป-มา และการ กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย  แทนรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

บานวังหิน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 5,690.00 เมตร พ้ืนท่ีใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

การเกษตร ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

โดยวิธี RECYCLING ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 885.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 รอยละ 80

เมตร หนา 0.04 เมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.3905566666666 E=102.3571177777777

N=16.3807067777777 E=102.3622366677777

 พื้นท่ีรวมไมนอยกวา 7,080.00 ตารางเมตร 
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนน คสล. 420,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอหนอง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานปากคายชองแมว การสญัจรไป-มา และการ กวาง 6.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย บัวระเหวและอําเภอจัตรุัส และราษฏรไดรับความ

ม.2 ต.หนองบัวระเหว-บานซาด ขนสงสินคา ผลผลิตทาง  295 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพื้นท่ี สะดวกในการสัญจร

ม.6 ต.สมปอย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการ ปรับปรุงถนน คสล. ผิวปู ใกลเคียงไดรับความ ไป-มา การขนสงสินคา

Asphaltic Concrete ขนาดกวาง 6.00 สะดวกในการสัญจรไป-มา และผลผลิตทาง

 เมตร ยาว 295.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร และขนสงสินคาทางการ การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา รอยละ 80

พิกัด

N=15.7639500000000 

E=101.8067899999999

N=15.7613544444444

E=101.8069311111111

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 1,770.00 ตารางเมตร
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอคอน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.1-0055 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย สารรวมไปถึงผูสัญจรพื้นท่ี และราษฏรไดรับความ

บานสันติสุข-บานโสกมะตูม ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 11,823.00 เมตร ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

โดยวิธี RECYCLING ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 900.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ รอยละ 80

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.4718322222222 E=101.9585655555555

N=16.4733066666666 E=101.9786700000000

 พื้นท่ีรวมไมนอยกวา 7,200.00 ตารางเมตร

5-1/26



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

27 โครงการกอสรางถนนหินคลกุบด เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนลูกรัง กวาง 5.00-6.00 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอซับ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

อัดแนน สายทางบานตลุกคูณ การสญัจรไป-มา และการ เมตร ยาว 3,640.00 เมตร ใหญรวมไปถึงผูสญัจร และราษฏรไดรับความ

ม.8 ต.ซับใหญ - บานซับใหม ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ  ถนนหินคลุก กวาง 8.00 เมตร พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ม.6 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ  การเกษตร ยาว 1,368.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

พิกัด เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

N=15.5881555555555 รอยละ 80

E=101.6049311111111

N=15.5671677777777 

E=101.6283766666666

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 10,944.00 เมตร

5-1/27



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

28 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 1,260,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอคอน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.1-0057 การสญัจรไป-มา และการ 6.00-8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย สารรวมไปถึงผูสัญจรพื้นท่ี และราษฏรไดรับความ

บานหนองหลุม-บานนาผักเสี้ยน ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 9,140.00 เมตร  ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

โดยวิธี RECYCLING ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รอยละ 80

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.5249366666666 E=101.9572899999999

N=16.5216333333333 E=101.9598333333333

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 3,600.00 ตารางเมตร

5-1/28



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal 1,240,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอคอนสาร ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ.1-0056 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย รวมไปถึงผูสญัจรพ้ืนที่ และราษฏรไดรับความ

บานคอนสาร-บานหวยแกว ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 10,000.00 เมตร  ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ การเกษตร ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

โดยวิธี RECYCLING ขนาดกวาง 6.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ยาว 443.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ รอยละ 80

1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.6472244444444 E=101.8509933333333

N=16.6545000000000 E=101.8380844444444

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 3,544.00 ตารางเมตร

5-1/29



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

30 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนลูกรัง 2,080,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอหนอง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานหนองคลอง ม.5 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 8.00-9.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย บัวระเหวรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

ต.โสกปลาดุก-บานกระจวน ขนสงสินคา ผลผลิตทาง  3,500.00 เมตร  พื้นที่ใกลเคียงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ม.4 ต.โคกสะอาด การเกษตร ดําเนินการ  กอสรางถนนลาดยาง ผิวปู สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ Asphaltic Concrete ขนาดกวาง 6.00 เมตร และขนสงสนิคาทางการ และผลผลิตทาง

ยาว 680.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80

พิกัด

N=15.7238063888888 

E=101.7439286111111

N=15.7227577777777 

E=101.7268800000000

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 4,080.00 ตารางเมตร

5-1/30



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอหนอง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0064 การสญัจรไป-มา และการ กวาง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย บัวแดงรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

บานโนนเหมา - ขนสงสินคา ผลผลิตทาง 23,350.00 เมตร พื้นท่ีใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

บานหนองหอยปง การเกษตร ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

โดยวิธี RECYCLING  ผิวจราจร ขนาด เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 862.00 เมตร รอยละ 80

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.1248655555555 E=101.5528300000000

N=16.0673022222222 E=101.5176066666666

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 6,896.00 ตารางเมตร

5-1/31



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดมิ ถนนลกูรัง กวาง 6.00 เมตร 580,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเทพ ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

เสริมเหล็ก สายทาง บานศิลาทอง การสญัจรไป-มา และการ ยาว 250.00 เมตร สถิตและหนองบัวระเหว และราษฏรไดรับความ

ม.6 ต.โปงนก อ.เทพสถิต - ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ถนนคอนกรีต กวาง 6.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพ้ืนท่ีใกล สะดวกในการสัญจร

บานทาโปง ม.4 ต.วังตะเฆ การเกษตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เคียงไดรับความสะดวก ไป-มา การขนสงสินคา

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ลกูรังเกลี่ยเรียบไหลทาง หนา 0.15 เมตร ในการสัญจรไป-มา และผลผลติทาง

กวางขางละ 0.15 เมตร และขนสงสินคาทางการ การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ เกษตรไมนอยกวา

พิกัด รอยละ 80

N=15.4679444444444 

E=101.6662155555555

N=15.4622933333333 

E=101.6601733333333

5-1/32



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

33 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 3,450,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอแกง ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง ชย.ถ. 1-0035 การสญัจรไป-มา และการ  6.00-8.00 เมตร ความยาว 32,395.00 เมตร ครอรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

บานสระแต - บานหนองผักหลอด ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ กอสรางถนนลาดยาง พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ (ระยะที่ 1) การเกษตร ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

โดยวิธี RECYCLING ผิวจราจร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 883.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร รอยละ 80

หนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.2172633333333 E=102.2786955555555

N=16.2376644444444 E=102.2899011111111

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 2,680 ตารางเมตร

5-1/33



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

34 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ถนนลูกรังกวาง 7.00-8.00 เมตร 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเกษตร ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานทาเด่ือ ม.9 การสญัจรไป-มา และการ ยาว 1,550.00 เมตร สมบูรณรวมไปถึงผูสัญจร และราษฏรไดรับความ

ต.บานยาง-บานโนนเขวา ม.2 ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ  กอสรางถนนลาดยาง พ้ืนที่ใกลเคยีงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ การเกษตร ผิวปู Asphaltic Concrete สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

จ.ชัยภูมิ ขนาดกวาง 6.00 เมตร และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

ยาว 988.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ รอยละ 80

พิกัด

N=16.2994055555555

E=101.8766922222222

N=16.3097599999999

E=101.8677666666666

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 5,928.00 ตารางเมตร

5-1/34



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 2,500,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอเนิน ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง บานหนองตาโพธิ์ ม.4 การสญัจรไป-มา และการ 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,500.00 เมตร สงาและอําเภอเมืองรวมไป และราษฏรไดรับความ

ต.กะฮาด อ.เนินสงา - ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ  ปรับปรุงถนนลาดยาง ถึงผูสัญจรพื้นท่ีใกลเคียงได สะดวกในการสัญจร

บานกุดเวียน ม.6 ต.บานคาย การเกษตร ผิวปู Asphaltic Concrete รับความสะดวกในการ ไป-มา การขนสงสินคา

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING สัญจรไป-มา และขนสง และผลผลิตทาง

(ชวงที1่) ขนาดกวาง 6.00 เมตร สินคาทางการเกษตรไม การเกษตร

ยาว 715.00 เมตร(ชวงที2่) ขนาดกวาง 6.00 นอยกวารอยละ 80

เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.6316733333333 E=102.0646711111111

N=15.6281944444444 E=102.0696244444444

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 1,680.00 ตารางเมตร

5-1/35



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนา  โครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาในดานตางๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกใน สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กวาง 1,000,000  -  - ราษฏรในเขตอําเภอภูเขียว ถนนมีสภาพดีขึ้น กองชาง

สายทาง อบจ. 3032 การสญัจรไป-มา และการ 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 11,788.00 เมตร รวมไปถึงผูสัญจรพื้นท่ี และราษฏรไดรับความ

บานหนองคัน - บานโคกกุง ขนสงสินคา ผลผลิตทาง ดําเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ใกลเคียงไดรับความ สะดวกในการสัญจร

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การเกษตร  ผิวปู Asphaltic Concrete ดําเนินการ สะดวกในการสัญจรไป-มา ไป-มา การขนสงสินคา

โดยวิธี RECYCLING  ผิวจราจร ขนาด และขนสงสินคาทางการ และผลผลิตทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร เกษตรไมนอยกวา การเกษตร

ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร รอยละ 80

หนา 0.04 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.1516999999999 E=101.9019844444444

N=16.1540466666666 E=101.8860644444444

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 2,824.00 ตารางเมตร

88,490,000 5-1/36


