รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

7,090,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ราษฎรบานจอก

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ถนนมีสภาพดีขึ้น

สายทาง ชย.ถ1-0083

สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 13.675 กม.

บานสําราญ อ.คอนสวรรค และราษฎรไดรับ

บานจอก -บานสําราญ

การขนสงสินคาและ ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต

และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงความสะดวกในการ

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

ผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวงที่1)

ไดรับความสะดวกใน

สัญจร การขนสง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร ไหลทางกวาง

การสัญจรไป-มา

สินคา และผลผลิต

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (ชวงที่2) กวาง 6.00 เมตร

และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 13,600.00 ตารางเมตร
พิกัด เริ่มตนซาย N15.9313722222222 E 102.3004200000000

เกษตรไมนอยกวา

กองชาง

รอยละ 80

เริ่มตนขวา N 15.9313411111111 E 102.3004388888888
สิ้นสุดซาย N15.943158888888 E 102.3246733333333
สิ้นสุดขวา N 15.9431611111111 E 102.3247333333333

5-9/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ1-0053
บานหนองสองหอง -

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร
เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 12.198 กม.
การขนสงสินคาและ ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

9,122,000

บานโนนขา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวงที่1)
(ระยะที่ 2)
กวาง 6.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนา 0.04 ม.
(ชวงที่2) กวาง 6.00 ม. ยาว 2,603.00 ม. หนา 0.04 ม.
พื้นที่รวมไมนอยกวา 18,318.00 ตารางเมตร
พิกัด เริ่มตนซาย N16.4497622222222 E102.1701344444444
เริ่มตนขวา N16.4497577777777 E102.1702000000000
สิ้นสุดซาย N16.4691477777777 E102.1862900000000
สิ้นสุดขวา N16.4691311111111 E102.1863600000000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานหนองสองหอง ถนนมีสภาพดีขึ้น
บานโนนขา
และราษฎรไดรับ
อ.ภูเขียว และผูสัญจร ความสะดวกในการ

กองชาง

พื้นที่ใกลเคียง
สัญจร การขนสง
ไดรับความสะดวกใน สินคา และผลผลิต
การสัญจรไป-มา
ทางการเกษตร
และขนสงสินคาทางการ
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80

5-9/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค

เพื่ออํานวยความ
สายทาง ชย.ถ 1-0064
สะดวกในการสัญจร
บานโนนเหมา-บาน
การขนสงสินคาและ
หนองหอยปง อ.หนองบัวแดง ผลผลิตทางการเกษตร
จ.ชัยภูมิ (ระยะที่3)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร

4,404,000

ระยะทางตลอดสาย 23.35 กม.
ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต

(60: 6,904,000)
(59: 8,000,000)

ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00 เมตร
ยาว 1,030.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ
1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมไมนอยกวา 8,240 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มตนซาย N16.1128900000000 E101.5441855555555
เริ่มตนขวา N16.1129133333333 E101.5441255555555
สิ้นสุดซาย N16.1063655555555 E101.5380288888888
สิ้นสุดขวา N16.1064277777777 E101.5379666666666

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานโนนเหมา

ถนนมีสภาพดีขึ้น
บานหนองหอยปง
และราษฎรไดรับ
อ.หนองบัวแดง
ความสะดวกในการ
และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงสัญจร การขนสง
ไดรับความสะดวกใน สินคา และผลผลิต

กองชาง

การสัญจรไป-มา
ทางการเกษตร
และขนสงสินคาทางการ
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80

5-9/3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ 1-0041
แยก ทล.201-บานหนอง
คอนไทย อ.ภูเขียวจ.ชัยภูมิ

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสัญจร
การขนสงสินคาและ
ผลผลิตทางการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,634,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานหนองคอนไทยถนนมีสภาพดีขึ้น

(60: 1,634,000)
ระยะทางตลอดสาย 5.578 กม.
ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต
ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวงที่1)

อ.ภูเขียว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ไหลทางกวาง

การสัญจรไป-มา

ขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (ชวงที่2)
กวาง 6.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมไมนอยกวา 3,250.00 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มตนซาย N16.4342622222222 E102.1633622222222
เริ่มตนขวา N16.4342033333333 E102.1633533333333
สิ้นสุดซาย N16.4334133333333 E102.1675388888888
สิ้นสุดขวา N16.4333733333333 E102.1675299999999

และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80

กองชาง

และราษฎรไดรับ
และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงความสะดวกในการ
ไดรับความสะดวกใน สัญจร การขนสง
สินคา และผลผลิต

5-9/4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ 1-0020
บานหนองบัวขาว-บานโสก
ตลับ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(ระยที2่ )

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2,074,000

สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 4.369 กม.
(60: 2,074,000)
การขนสงสินคาและ ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต
ผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง 6.00
เมตร ยาว 642.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมไมนอยกวา 3,852.00 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มตนซาย N15.8116777777777 E101.9690799999999
เริ่มตนขวา N15.8116711111111 E101.9691200000000
สิ้นสุดซาย N15.8136222222222 E101.9652899999999
สิ้นสุดขวา N15.8136744444444 E101.9653288888888
สิ้นสุดซาย N16.36330666666 E102.0968188888888
สิ้นสุดขวา N16.36336444444 E102.0967244444444

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานหนองบัวขาว ถนนมีสภาพดีขึ้น
บานโสกตลับ อ.เมือง และราษฎรไดรับ

กองชาง

และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงความสะดวกในการ
ไดรับความสะดวกใน สัญจร การขนสง
การสัญจรไป-มา

สินคา และผลผลิต

และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80

5-9/5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออํานวยความ

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร

สายทางชย.ถ 1-0050

สะดวกในการสัญจร

ระยะทางตลอดสาย 6.436 กม.

บานแดง-บานสวาง

การขนสงสินคาและ ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต
ผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(ระยะที่2)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

8,598,000

-

(60: 11,098,000)

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานแดง บานสวางถนนมีสภาพดีขึ้น
อ.ภูเขียว

กองชาง

และราษฎรไดรับ

และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงความสะดวกในการ
ไดรับความสะดวกใน

สัญจร การขนสง

6.00 เมตร ยาว 2,161.00 เมตร ไหลทาง

การสัญจรไป-มา

สินคา และผลผลิต

กวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมไมนอยกวา 17,288.00 ตารางเมตร
พิกัด เริ่มตนซาย N16.3633066666666 E102.0968188888888
เริ่มตนขวา N16.36336444444 E102.0967244444444
สิ้นสุดซาย N16.34725999999 E102.092119999999
สิ้นสุดขวา N16.34727555555 E102.0920499999999

และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง

วัตถุประสงค

เพื่ออํานวยความ
สายทาง ชย.ถ 1-0061
สะดวกในการสัญจร
บานหนองบัวแดง-บานโหลน การขนสงสินคาและ
อ.หนองบัวแดง
ผลผลิตทางการเกษตร
จ.ชัยภูมิ (ระยะที่5)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 เมตร

9,966,000

ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม.
ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต
ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING กวาง

(58: 4,000,000)
(59: 12,000,000)
(60: 9,966,000)

6.00 เมตรยาว 2,435.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมไมนอยกวา 19,480.00 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มตนซาย N16.2268922222222 E101.5657100000000
เริ่มตนขวา N16.226939999999 E101.5656988888888
สิ้นสุดซาย N16.228460000000 E101.5522855555555
สิ้นสุดขวา N16.228529999999 E101.5522877777777

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานหนองบัวแดง ถนนมีสภาพดีขึ้น
บานโหลน อ.หนองบัวแดงและราษฎรไดรับ
และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงความสะดวกในการ
ไดรับความสะดวกใน สัญจร การขนสง
การสัญจรไป-มา
สินคา และผลผลิต
และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80

กองชาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ 1-0056

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

3,509,000

สะดวกในการสัญจร ระยะทางตลอดสาย 10.00 กม.
(60: 4,749,000)
บานคอนสาร-บานหวยแกว การขนสงสินคาและ ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ (ระยะที่2) ผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1)
กวาง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
(ชวง2) กวาง 6.00 เมตร ยาว 811.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
พื้นที่รวมไมนอยกวา 7,086.00 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มตนซาย N16.6444033333333 E101.8579777777777
เริ่มตนขวา N16.64446666666 E101.857996666666
สิ้นสุดซาย N16.647224444444 E101.8509933333333
สิ้นสุดขวา N16.64729000000 E101.8510188888888

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ราษฎรบานคอนสาร

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ถนนมีสภาพดีขึ้น

กองชาง

บานหวยแกว อ.คอนสาร และราษฎรไดรับ
และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงความสะดวกในการ
ไดรับความสะดวกใน สัญจร การขนสง
การสัญจรไป-มา
สินคา และผลผลิต
และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ 1-0070
บานยาง-บานกลาง
อ.เกษตรสมบูรณ
จ.ชัยภูมิ (ระยะที่5)

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสัญจร
การขนสงสินคาและ
ผลผลิตทางการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

8,475,000

ระยะทางตลอดสาย 20.00 กม.
(60: 10,255,000)
ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต
ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING (ชวง1)
กวาง 6.00 ม. ยาว 1,345.00 ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
หนา 0.04 ม. (ชวง2) กวาง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม.
หนา 0.04 ม. พื้นที่รวมไมนอยกวา 16,760.00 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มตนซาย N16.3682511111111 E101.8201299999999
เริ่มตนขวา N16.368286666666 E101.8201633333333
สิ้นสุดซาย N16.380139999999 E101.7992433333333
สิ้นสุดขวา N16.380246666666 101.7992799999999

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานยาง บานกลางถนนมีสภาพดีขึ้น
อ.เกษตรสมบูรณ
และราษฎรไดรับ

กองชาง

และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียงความสะดวกในการ
ไดรับความสะดวกใน สัญจร การขนสง
การสัญจรไป-มา
สินคา และผลผลิต
และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายทาง ชย.ถ 1-0099
บานหนองบัวใหญบานสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ (ระยะที่3)

วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสัญจร
การขนสงสินคาและ
ผลผลิตทางการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กวาง 8.00 ม.

1,404,000

ระยะทางตลอดสาย 14.039 กม.
ดําเนินการ ผิวปูพาราแอสฟลทคอนกรีต
ดําเนินการโดยวิธี RECYCLING

(60: 1,404,000)
(59: 12,078,000)
(58: 12,770,000)

-

กวาง 6.00 เมตร ยาว 331.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,648.00 ตารางเมตร
พิกัด
เริ่มตนซาย N15.4838133333333 E101.9017733333333
เริ่มตนขวา N15.4838255555555 E101.9017166666666
สิ้นสุดซาย N15.4820888888888 E101.8989622222222
สิ้นสุดขวา N15.482039999999 E101.8989733333333

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ราษฎรบานหนองบัวใหญ ถนนมีสภาพดีขึ้น

กองชาง

บานสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส และราษฎรไดรับ
และผูสัญจร พื้นที่ใกลเคียง ความสะดวกในการ

ไดรับความสะดวกใน สัญจร การขนสง
การสัญจรไป-มา
สินคา และผลผลิต
และขนสงสินคาทางการ ทางการเกษตร
เกษตรไมนอยกวา
รอยละ 80
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