
     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกลําหวยแสนคํา เพื่อเปนการปองกันและแกไขสภาพเดิม (ชวงที่ 1) ลําหวยขนาดกวาง 1,500,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบลโคกกุง ราษฎรในพื้นท่ี มีความ กองชาง

บานหนองมวง ม.5 ต.โคกกุง - ปญหาภัยแลงและอุทกภัย 12.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเดมิเฉลี่ย และตําบลนาหนองทุมอําเภอเปนอยูดีขึ้นมีน้ําในการ

บานโคกลาม ม.8 ต.นาหนองทุม    บรรเทาความเดอืดรอนของ 1.80 เมตร (ชวงที2่) ลําหวยขนาดกวาง 8.00 แกงครอมีปริมาณนํ้าใช อุปโภคบริโภคและ

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ ราษฎรในพื้นท่ีจากปญหาการเมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ทําการเกษตรและอุปโภค ทําการเกษตรไดเพียง

ขาดแคลนน้ําสําหรับทําการ ดําเนินการ (ชวงที่ 1) ขุดลอกลําหวยขนาด บริโภค ไมนอยกวา พอตลอดท้ังป

เกษตรและอุปโภคบริโภค กวาง 16.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร รอยละ 80

ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย 1.20 เมตร 

(ชวงที2่) ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง 12.00

เมตร ยาว 1,345.00 เมตร

ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.0890788888888 E=102.1994022222222

N=16.0829688888888 E=102.1778800000000

 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

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

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 โครงการขุดลอกลําหวยกระจวน เพื่อเปนการปองกันและ สภาพเดิม (ชวงที่ 1) ลําหวยขนาดกวาง 1,920,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบล ราษฎรในพ้ืนท่ี มีความ กองชาง

บานโคกสะอาด ม.6 แกไขปญหาภัยแลงและ 10.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเดมิเฉลี่ย นายางกลักและตําบล เปนอยูดขีึ้นมีน้ําในการ

ต.นายางกลัก - บานเทพพนา อุทกภัย บรรเทาความ 1.80 เมตร (ชวงที2่) ลําหวยขนาดกวาง 7.00 บานไร  อําเภอเทพสถิต อุปโภคบริโภคและ

ม.10 ต.บานไร อ.เทพสถิต เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.90 เมตร มีปริมาณนํ้าใชทํา ทําการเกษตรไดเพียง

จ.ชัยภูมิ จากปญหาการขาดแคลนน้ํา ดําเนินการ (ชวงที่ 1) ขุดลอกลําหวยขนาด การเกษตรและอุปโภค พอตลอดท้ังป

สําหรับทําการเกษตรและ กวาง 15.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ขุดลึก บริโภค ไมนอยกวา

อุปโภคบริโภค ลงอีกเฉลี่ย 1.20 เมตร (ชวงที2่) ขุดลอก รอยละ 80

ลําหวยขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 1,200.00

เมตร ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย 1.10 เมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.6687177777777 E=101.4695099999999

N=15.6775622222222 E=101.4596744444444
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

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 โครงการขุดลอกลําหวยกุดชุมแสง เพื่อเปนการปองกันและ สภาพเดิม STA. 0+180-0+405 ปากกวาง 820,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบล ราษฎรในพื้นท่ี มีความ กองชาง

บานกุดไขนุน ม.7 ต.บานเขวา - แกไขปญหาภัยแลงและ 60.00 เมตร กนกวาง 57.00 เมตร ลึกเฉลี่ย บานเขวาและตําบลลุมลําชี เปนอยูดีขึ้นมีน้ําในการ

บานไร ม.6 ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา  อุทกภัย บรรเทาความ 1.70 เมตร STA. 0+405-0+440 ปากกวาง อําเภอบานเขวา  อุปโภคบริโภคและ

จ.ชัยภูมิ เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี 38.00 เมตร กนกวาง 34.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาณนํ้าใชทํา ทําการเกษตรไดเพียง

จากปญหาการขาดแคลนน้ํา ดําเนินการ STA. 0+180-0+405 ขนาดกวาง การเกษตรและอุปโภค พอตลอดท้ังป

สําหรับทําการเกษตรและ  50.00 เมตร พื้นท่ี 11,432.00 ตร.ม. ขุดลึกลง บริโภค ไมนอยกวา

อุปโภคบริโภค อีกเฉลี่ย 1.30 เมตร STA. 0+405-0+440 รอยละ 80

ขนาดกวาง 28.00 เมตร พื้นท่ี 1,035.00 

ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด 

N=15.7255811111111 E=101.9502300000000

N=15.7226411111111 E=101.9527022222222
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

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 โครงการขุดลอกลําหวยคณฑา เพื่อเปนการปองกันและ สภาพเดิม (ชวงที่ 1) ลําหวยขนาดกวาง 1,550,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบลหลุบคาราษฎรในพื้นท่ี มีความ กองชาง

บานเหลากาดยา ม.9 ต.หลุบคา- แกไขปญหาภัยแลงและ 10.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึกเดมิเฉลี่ย และตําบลหนองไผ เปนอยูดีขึ้นมีน้ําในการ

บานหนองแก ม.4 ต.หนองไผ อุทกภัย บรรเทาความ 1.30 เมตร (ชวงที2่) ลําหวยขนาดกวาง 10.00 อําเภอแกงครอ อุปโภคบริโภคและ

อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึกเดมิเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณน้ําใชทําการ ทําการเกษตรไดเพียง

จากปญหาการขาดแคลนน้ํา ดําเนินการ (ชวงที่ 1) ขุดลอกลําหวยขนาด เกษตรและอุปโภคบริโภค พอตลอดท้ังป

สําหรับทําการเกษตรและ กวาง 14.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ขุดลึก ไมนอยกวารอยละ 80

อุปโภคบริโภค ลงอีกเฉลี่ย 1.70 เมตร (ชวงที2่) ขุดลอกลํา

หวยขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 1,300.00

เมตร ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย 1.00 เมตร

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=16.2085722222222 E=102.2450222222222

N=16.2008888888888 E=102.2379388888888
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

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 โครงการขุดลอกหนองหินตั้ง เพื่อเปนการปองกันและ สภาพเดิม พื้นท่ี 113,511.57 ตารางเมตร 7,060,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบลหนอง ราษฎรในพื้นท่ี มีความ กองชาง

(ชวงที่ 1)บานหนองบัวรอง แกไขปญหาภัยแลงและ ลึกเดิม 1.00 เมตร บัวใหญและตําบลละหาน เปนอยูดีขึ้นมีน้ําในการ

ม.10 ต.หนองบัวใหญ - อุทกภัย บรรเทาความ ดําเนินการ ขุดลอกพื้นที่ 66,319.57 อําเภอจัตุรัส อุปโภคบริโภคและ

บานโนนไฮ ม.12 ต.ละหาน เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.18 เมตร มีปริมาณน้ําใชทําการ ทําการเกษตรไดเพียง

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จากปญหาการขาดแคลนนํ้า ลาดเอียง 1:1 (ตามแบบ อบจ.ชย.) เกษตรและอุปโภคบริโภค พอตลอดท้ังป

สําหรับทําการเกษตรและ ปริมาตรดินขุด 190,360.86 ลูกบาศกเมตร ไมนอยกวารอยละ 80

อุปโภคบริโภค รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.5863522222222 

E=101.8848877777777

N=15.5851322222222 

E=101.8880299999999
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

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 โครงการขุดลอกหนองหินตั้ง เพื่อเปนการปองกันและ สภาพเดิม พื้นท่ี 113,511.57 ตารางเมตร 5,740,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบลหนอง ราษฎรในพื้นท่ี มีความ กองชาง

(ชวงที่ 2)บานหนองบัวรอง แกไขปญหาภัยแลงและ ลึกเดิม 1.00 เมตร บัวใหญและตําบลละหาน เปนอยูดีขึ้นมีน้ําในการ

ม.10 ต.หนองบัวใหญ - อุทกภัย บรรเทาความ ดําเนินการ ขุดลอกพื้นที่ 47,191.99 อําเภอจัตุรัส อุปโภคบริโภคและ

บานโนนไฮ ม.12 ต.ละหาน เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.18 เมตร มีปริมาณน้ําใชทําการ ทําการเกษตรไดเพียง

อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จากปญหาการขาดแคลนนํ้า ลาดเอียง 1:1 ( ตามแบบ อบจ.ชย. ) เกษตรและอุปโภคบริโภค พอตลอดท้ังป

สําหรับทําการเกษตรและ ปริมาตรดินขุด 154,300.24 ลูกบาศกเมตร ไมนอยกวารอยละ 80

อุปโภคบริโภค รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.5863522222222 

E=101.8848877777777

N=15.5851322222222

E=101.8880299999999
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

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 โครงการขุดลอกบึงทองหลาง เพื่อเปนการปองกันและ สภาพเดิม พื้นท่ี 138,671.99 ตารางเมตร 10,940,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบลบาน ราษฎรในพื้นท่ี มีความ กองชาง

(ชวงที่ 1)บานโนนสะอาด หมูท่ี 8 แกไขปญหาภัยแลงและ ลึกเดิม 1.00 เมตร กอกและตําบลกุดน้ําใส เปนอยูดีขึ้นมีน้ําในการ

ตําบลบานกอก อําเภอจัตรุัส อุทกภัย บรรเทาความ ดําเนินการ ขุดลอกพื้นท่ี 18,162.08 อําเภอจัตุรัส อุปโภคบริโภคและ

จังหวัดชัยภูมิ เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.99 เมตร มีปริมาณน้ําใชทําการ ทําการเกษตรไดเพียง

จากปญหาการขาดแคลนน้ํา ลาดเอียง 1:1 (ตามแบบ อบจ.ชย.) เกษตรและอุปโภคบริโภค พอตลอดท้ังป

สําหรับทําการเกษตรและ ปริมาตรดินขุด 301,682.26 ลูกบาศกเมตร ไมนอยกวารอยละ 80

อุปโภคบริโภค รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.5321222222222 

E=101.8746899999999

N=15.5310822222222

E=101.8722177777777
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดทําการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการศูนยกลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน

5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

5.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารการจัดการแหลงน้ํา

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 โครงการขุดลอกหนองกันกง เพื่อเปนการปองกันและ สภาพเดิม พื้นท่ี 109,865.95 ตารางเมตร 2,400,000  -  - ราษฏรในเขตตาํบลละหานราษฎรในพื้นท่ี มีความ กองชาง

(ชวงที่ 1)บานหนองกันกง หมูท่ี 7 แกไขปญหาภัยแลงและ ลึกเดิม 2.00 เมตร อําเภอจัตุรัสและตําบล เปนอยูดีขึ้นมีน้ําในการ

ตําบลละหาน อําเภอจัตรุัส อุทกภัย บรรเทาความ ดําเนินการ ขุดลอกพื้นท่ี 20,573.12 ลุมลําชี อําเภอบานเขวา อุปโภคบริโภคและ

จังหวัดชัยภูมิ เดือดรอนของราษฎรในพ้ืนท่ี ตารางเมตร ขุดลึกเฉลี่ย 3.18 เมตร  มีปริมาณน้ําใชทําการ ทําการเกษตรไดเพียง

จากปญหาการขาดแคลนน้ํา ลาดเอียง 1:1 (ตามแบบ อบจ.ชย.)           เกษตรและอุปโภคบริโภค พอตลอดท้ังป

สําหรับทําการเกษตรและ ปริมาตรดินขุด 65,451.09 ลูกบาศกเมตร ไมนอยกวารอยละ 80

อุปโภคบริโภค รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

N=15.6623955555555 

E=101.9469255555555

N=15.6597555555555 

E=101.9438011111111
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