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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพ่ือใหประชาชน ขนาดความกวาง 6.00 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 รอยละ 60 ของ การขนสงสินคาเกษตร อบต.นายางกลัก อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็ก สายบานน้ําลาด สัญจรไปมากดวยความ เมตร หนา 0.15 เมตร ผูใชถนนพึงพอใจ และการสญัจรไดรับ อ.เทพสถิต

ต.นายางกลัก  เชื่อมบาน สะดวกรวดเร็ว ความยาว6,000.00 ความสะดวกมากขึ้น

เทพนา ต.บานไร อ.เทพสถิต 2. ประชาชนสามารถ เมตร ไหลทางขางละ 

จ.ชัยภมูิ ขนสงสินคาเกษตรได 1.00 เมตร

สะดวกมากขึ้น พิกัดจุดเริ่มตน N1738963 E764937

พิกัดจุดส้ินสุด N1739440 E760981

2 ซอมแซมทางแอสฟลทติก เพ่ือใหมีถนนที่ไดมาตร ซอมแซมทางแอสฟลทติก 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมีการคมนาคม อบต.ทุงพระ อบจ.ชัยภมูิ

คอนกรีต หมูที่ 1 บานหวยแกว ฐานใชสัญจรไดสะดวก คอนกรีต หมูที่ 1 หวยแกว ประขาขนมีถนนใข สะดวกและมีความ อ.คอนสาร

ต.ทุงพระ - หมูที่ 4 บานหวย รวดเร็วมีความปลอดภยั ต.ทุงพระ - หมูที่ 4 บานหวยแลง ปลอดภัย

แลง ต.ทุงนาเลา อ.คอนสาร ในชีวิตและทรัพยสิน ต.ทุงนาเลา (โดยวิธี Pavement

จ.ชัยภมูิ  In-Place Recycling) ระยะ
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ตลอดสาย 5.00 กิโลเมตร กวาง 8.00 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.64673407444152 , E 101.81352852044994

พิกัดจุดส้ินสุด N 16.62067058609, E 101.90218335369

3 กอสรางถนน คสล. สายบาน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถ กอสรางถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก 3,200,000 - - - จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานเจียง อบจ.ชัยภมูิ

โนนระเวียง หมูที่ 4 ต.บานเจียง ขนถายสินคาทางการ หมูที่ 4 บานโนนระเวียง ระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

เชื่อมบานโนนผักหวาน หมูที่ 7 เกษตรไดสะดวก และการ ต.บานเจียงเชื่อมบานโนนผักหวาน การเดินทาง

ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล คมนาคมระหวางตําบล หมูที่ 7 ต.แหลมทอง ขนาดกวาง

จ.ชัยภมูิ บานเจียงและตําบลแหลม 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 

ทองสะดวกยิ่งขึ้น หนา 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 1.6014010611851106 , E 101.39415422133548

พิกัดจุดส้ินสุด N 16.012437426345702 , E 101.4860761856972
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4 กอสรางถนนลาดยาง(จากโรงเรียน เพ่ือขจัดมลพิษจากฝุน กอสรางถนนลาดยาง 10,000,000 5,000,000 5,000,000 6,990,000 ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ประชาชนไดใชถนนที่ดีและ อบต.โคกมั่งงอย อบจ.ชัยภมูิ

หนองหวาหนองหญาขาว) ละอองที่กอใหเกิดปญหา จากโรงเรียนหนองหวา- อ.คอนสวรรคและผู มีมาตรฐานในการเดินทาง อ.คอนสวรรค

ต.ชองสามหมอ อ.คอนสวรรค สุขภาพอนามัยของ ปากทางถนน 2054 สัญจร ใกลเคียงไดรับ สัญจรไปและขนสงพืชผล

จ.ชัยภมูิ ประชาชนและประชาชน ขนาดกวาง 6.00 เมตร ความสะดวกในการ ทางการเกษตรที่สะดวก

ไดใชทางสัญจรดวยความ ยาว 5,000.00 เมตร สัญจรไปมาและขนสง รวดเร็ว

สะดวกและปลอดภัย หนา 0.04 เมตร สินคาทางการเกษตร

พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ N 15.52189893,E 119.88608344 ไมนอยกวารอยละ 80

พิกัดจุดสินสุดโครงการ N 15.51629781,E 119.95717154

5 กอสรางถนนลาดยาง สายเชื่อม เพ่ือใหประชาชนมีถนน ระยะทาง 10.00 กิโลเมตร 9,500,000     9,500,000     9,500,000     9,500,000     จํานวนถนนที่เพ่ิมขึ้น ประชาชนไดรับความ ทต.โคกสะอาด อบจ.ชัยภมูิ

ตอระหวางบานกระจวน หมูที่ 4 ใชในการคมนาคมขนสง กวาง 6.00 เมตร ประชาขนมีความพึง สะดวกในการสญัจร อ.หนองบัวระเหว

ต.โคกสะอาด ถึง บานทาบอน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 4.00 เมตร พอใจ รอยละ 80 ไป-มา

หมูที่ 8 ต.โสกปลาดุก มากยิ่งขึ้น

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ
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6 กอสรางถนน คสล. สายแผน เพ่ือใหประชาชนใน กอสรางถนน คสล. 8,000,000 8,000,000 - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนในทั้งสอง ทต.ลุมลําชี อบจ.ชัยภมูิ

ดินทอง หมูที่ 13 ตําบล ทั้งสองตําบลและพื้นที่ ชวงที่ 1 กวาง 6.00 เมตร ไดสัญจรถนน คสล.ที่ได ตําบลและพื้นที่ใกลเคียง อ.บานเขวา

ลุมลําชี ถึงบานโนนหมาวอ ใกลเคียงไดรับความ หนา 0.15 เมตร ยาว มาตรฐานมีความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ

ตําบลบานเขวา เขตเทศบาล สะดวกในการสัญจรไป- 3,860.00 เมตร ในการขนถายสนิคา สัญจรไป-มา พรอมกับ

ตําบลทุงทอง อ.บานเขวา มาพรอมกับการขนถาย ชวงที่ 2 กวาง 6.00 เมตร ทางการเกษตรสะดวก การขนถายผลผลิตทาง

จ.ชัยภมูิ ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร และมีความปลอดภัยใน การเกษตรได สะดวก

ได สะดวกและมีความ ยาว 1,320.00 เมตร ชีวิตและทรัพยสิน และมีความปลอดภัยใน

ปลอดภัยในชีวิตและ พิกัดจุดเริ่มตน N 15.6761100 ,E 101.9272 ชีวิตและทรัพยสิน

ทรัพยสิน N 15.7095464,E 101.9100
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7 กอสรางถนนลาดยาง/คสล. เพ่ือใหราษฎรสัญจร กอสรางถนนลาดยาง/คสล. 7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     ประชาชนรอยละ ราษฎรไดรับความ อบต.ทาใหญ อบจ.ชัยภมูิ

และซอมแซมระหวางตําบล ไป-มาไดสะดวก และซอมแซมระหวางตําบล 90 ไดรับความสะดวก สะดวก ในการสัญจร อ.หนองบัวแดง

 สาย  บานโนนศรีทอง หมูที่ 5 , ภายในตําบล ขนาดกวาง 6.00 เมตร ในการเดินทางสัญจร ไป-มา ภายในตําบล

บานภนูกเขียน  หมูที่ 7 ยาว 7,000.00 เมตร และระหวางตําบล

 ต.ทาใหญ ถึง บานโคกกรวด พิกัด   

หมูที่ 5  ต.วังชมภู จุดเริ่มตน  0779301 , 1776547

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ จุดสิ้นสุด  0777890 ,  1778394

8 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อแกไขปญหาการ ขนาดผิวจราจร กวาง 6,961,000  - - - ประชาชนรอยละ มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.บานเพชร อบจ.ชัยภมูิ

ดอนชะแง หมูที่ 11 ต.บานเพชร จราจรและปรับปรุงถนน 6.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร 90 ไดรับความสะดวก การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

เชื่อมคุมเสิงสาง ต. โคกเพชร ใหมีมาตรฐาน หนา 0.15 เมตร เสริมดิน ในการเดินทางสัญจร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

พัฒนา อ.บําเหนร็จณรงค ไหลทางขางละ 1.00 เมตร

จ.ชัยภมูิ ลูกรังไหลทาง กวาง 0.50 เมตร
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

หรือตามสภาพพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 13,500.00 ตารางเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.442703 E=101.659541

จุดสิ้นสดุ N=15.442204 E=101.660656

9 กอสรางถนน คสล. บานขี้เหล็ก ประชาชนมีความสะดวก กวาง 6.00 เมตร 3,120,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก อบต.รอบเมือง อบจ.ชัยภมูิ

ใหญ หมูที่ 2 ตําบลรอบเมือง ในการคมนาคมและขนสง ยาว 1,000.00 เมตร สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

(สายคุมหนองเสมียนวัดคลองลี)่ ผลผลิตทางการเกษตรออก หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

เชื่อมตอบานคลองลี่ เขต สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยาง

รวดเร็วรอยละ 80
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

10 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8.00 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.หนองไผ อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 5,290.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

บานซาํมูลนาก หมูที่ 3 หนา 0.05 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

ต.หนองไผ เชื่อม ต.หลุบคา หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ 42,320.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.14130309 E 102.286385

จุดสิ้นสดุ N 16.16441381  E 102.2490004

จุดสิ้นสดุ N 16.16441381  E 102.2490005
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความสะดวกในการ กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,283,000 - - - ประชาชนไดรับความ ประชาชนตําบลโนนกอก อบต.โนนกอก อบจ.ชัยภมูิ

จากบานโนนเห็ดไคล หมูที่ 5 สัญจรไปมาของประชาชน 1,670.00 เมตร หนา สะดวกในการสัญจร และตําบลบานบัวไดใช อ.เกษตรสมบูรณ

ตําบลโนนกอก-บานหามแห ตําบลดนนกอกและ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไปมา 100% ถนนในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ตําบลบานบัว ตําบลบานบัว คอนกรีตไมนอยกวา สะดวก

อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภมูิ 6,680.00 ตารางเมตร

12 กอสรางถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมา ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 60 ของ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.ตะโกทอง อบจ.ชัยภมูิ

สายบานเขาดินวนา-บานโนน สะดวก 8.00 เมตร ไหลทาง ประชาชนที่สัญจร สะดวก อ.ซับใหญ

สะอาด(ต.ซับใหญ) - บาน 1.00 เมตร สะดวก มีความ

หนองนกเขียน (ต.ตะโกทอง) ยาว 24,000.00 เมตร พึงพอใจ

 - บานโปงเกต (ต.ทากูบ)
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

13 กอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนลาดยาง 10,000,000 2,764,000 - - ประชาชนรอยละ 70 ประชาชนไดรับความ อบต.รังงาม อบจ.ชัยภมูิ

บานหวยยาง หมูที่  9 สะดวกในการสัญจรไปมา ขนาดกวาง  6.00  เมตร มีการคมนาคมไดสะดวก สะดวกในการสัญจรไปมา อ.เนินสงา

ต.รังงาม  อ.เนินสงา  ยาว 3,191.00 เมตร และปลอดภัย มีถนนไวสัญจรติดตอกัน

เชื่อมบานหนองไผลอม หนา  0.04  เมตร สะดวกและปลอดภัย

ต.หนองบัวใหญ  อ,จัตุรัส คาพิกัด GPS 

 E = 15.301358 

 N =101.564614

 E = 15.305821 

N=101.552588
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

14 โครงการซอมสรางถนนลาด เพ่ือใหประชาชนไดรับ ถนนลาดยางกวาง 5.00 เมตร 10,000,000  -  -  - 1.รอยละความพึงพอใจ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.บานแทน อบจ.ชัยภมูิ

ยางสายบานวังหิน ความสะดวกในการสญัจร ระยะทาง 5,000.00 เมตร ของประชาชนที่ใชใน ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

ต.บานเตา เชื่อมบานโนนสาทร หนา 0.15 เมตร การสัญจร ในการสัญจร 

ต.บานแทน อ.บานแทน พิกัด 2.จํานวนประชาชน

จ.ชัยภมูิ 16.34789 , 102.3664 ผูใชสัญจร

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1.เพ่ือแกไขปญหาความ กวาง  5.00  เมตร 2,328,800  -  -  - รอยละหรือจํานวน ราษฎรมีความสะดวก อบต.กุดยม อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็ก  (จากปาขาวสาร) เดือดรอนของประชาชนใน ยาว  930.00  เมตร ครัวเรือนที่มีการคมนาคม ปลอดภัยในการคมนาคม อ.ภูเขียว

บานเรือ  หมูที่  2  ต.กุดยม การขนสงผลผลิตสินคา หนา  0.15  เมตร

 ถึงบานนกเขาทอง  ต.โอโล ทางการเกษตร

2.เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนที่

ใชเสนทางในการสัญจรไปมา
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

16 กอสรางถนนลาดยางเคปซลี         เพ่ือสัญจรไป มา กวาง 6.00 เมตร ยาว 3.00 กม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก อบจ.ชัยภมูิ

บานโนนทอง ม.11  ต.บานกอก และขนสงพืชผลการเกษตร หนา 4 ซม./ปริมาณพื้นที่ไม ของประชาชนเดิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

 - บานตลาด ต.กุดน้ําใส สะดวกขึ้น นอยกวา 18,000.00 ตร.ม. ทางสะดวก รอยละ 80 และมีความปลอดภัย

(เริ่มตน N = 15.582489 E = 101.827099 ประชาชนพึงพอใจ

สิ้นสุด N = 15.604980 E= 101.837816) 

17 กอสรางถนนลาดยาง บานบุง เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดความกวาง 8.00 เมตร 8,520,000 8,520,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.โปงนก อบจ.ชัยภมูิ

เวียน หมูที่ 4 ต.โปงนก เชื่อม สัญจรไปมาระหวาง  ความยาว 8,000.00 เมตร ประชาชนไดรับ สะดวกในการสัญจร อ.เทพสถิต

บานหวยหินฝน หมูที่ 10 ตําบล และขนสินคา พิกัดจุดเริ่มตน N1738963 E778308 ความสะดวกในการ

ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต เกษตร พิกัดจุดสิ้นสุด N1738298 E777745 สัญจร

จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

18 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 ประชาชนมีถนนใชใน ถนน คสล. กวาง 5.00 6,524,200 - - - รอยละ 60 ของ ประชาชนไดรับความ ทต.หวยยาง อบจ.ชัยภมูิ

บานคลองเตย ต.หวยยาง - การคมนาคมไดสะดวก เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ประขาขนผูใชถนนมี สะดวกสบายในการ อ.คอนสาร

หมูที่ 12 บานดูลาย ต.หนอง รวดเร็ว หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ ความพึงพอใจ สัญจรไปมา

โพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา

จ.ชัยภมูิ 12,500.00 ตารางเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 1825954 , E 47Q811999

พิกัดจุดส้ินสุด N 1825348 , E 47Q809657

19 กอสรางถนนลาดยาง สายบาน เพ่ือพัฒนาระบบการ กอสรางถนนลาดยาง สาย 6,000,000  -  -  - จํานวนการกอสราง ระบบการคมนาคมใน อบต.วังทอง อบจ.ชัยภมูิ

ซับใหญ หมูที่ 13 ต.วังทอง คมนาคมในทองถ่ิน การ บานซบัใหญ หมูที่ 13 ถนนและปรับปรุง ทองถ่ิน การเดินทาง อ.ภักดีชุมพล

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ ถึง เดินทางสัญจรขนสงสินคา ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล ถนน สัญจรขนสงสินคาหรือ

หนวยอนุรักษพันธุสัตวปาซับลัง หรือผลิตผลการเกษตรให จ.ชัยภมูิ ถึง หนวยอนุรักษ ผลิตผลทางการเกษตร

กา บานวังเชื่อม หมูที่ 7 มีความสะดวกปลอดภัย พันธุสัตวปาซับลังกา บาน มีความสะดวกปลอดภยัมากขึ้น

ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี วังเชื่อม หมูที่ 7 ต.กุดตาเพชร
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี ขนาด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 

2,000.00 เมตร 

หนา 4.00 เซนติเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 15.756556259670411 , E 101.3820037700045

พิกัดจุดส้ินสุด N 15.739503589989484 , E 101.38702168387967

20 กอสรางถนนลาดยางผิวปู เพ่ือใหประชาชน กอสรางถนนลาดยาง 8,000,000  -  -  - ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ประชาชนทั้ง 2 ตําบล อบต.โคกมั่งงอย อบจ.ชัยภมูิ

Asphaltic Concrete ระหวางตําบลไดรับ ผิวจราจร กวาง 6.00 อ.คอนสวรรคและผู ไดรับความสะดวกใน อ.คอนสวรรค

สายทาง อบจ.2012 ความสะดวกในการ เมตร ยาว 1,770.00 เมตร สัญจรพ้ืนที่ใกลเคียง การสัญจรไปมาระหวาง

บานยางหวาย หมูที่ 1 สัญจรไปมาเกษตรกร ไหลทางกวางขางละ ไดรับความสะดวก ตําบล

ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค - ไดรับความสะดวกใน 1,000.00 เมตร ในการสัญจรไปมาและขนสง

บานจอก (เขตเทศบาลตําบล การขนผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวม สินคาทางการเกษตร

คอนสวรรค) อ.คอนสวรรค จ.ชัยภมูิ ทั้งหมดไมนอยกวา ไมนอยกวารอยละ 80 
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

14,160.00 ตารางเมตร

UTM N 15.871873333333

E 102.293130000000

N 15.928692222222

E 102.285784444444

21 กอสรางถนนบดอัด สายเชื่อมตอ เพ่ือใหมีถนนใชในการ กวาง 6.00 เมตร 1,890,000     - - - รอย 80 ของ การสัญจรสะดวกปลอดภัย ทต.หวยแย อบจ.ชัยภมูิ

ระหวาง บานหวยแย ต.หวยแย สัญจรไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 4,200.00 เมตร ประชาชนไดรับ ประชาชนมีความ อ.หนองบัวระเหว

อ.หนองบัวระเหว ถึงบานหนอง ลดตนทุนในการขนสินคา ประโยชน เปนอยูดีขึ้น

ออ ต.ชีบน อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ เกษตร ความเปนอยูดีข้ึน
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

22 กอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ิมจํานวนถนน กวาง 6.00 เมตร 3,578,000  -  -  - ประชาชนรอยละ 80 ได ประชาชนไดรับความ อบต.ภูแลนคา อบจ.ชัยภมูิ

บานแกงยาว หมูที่ 2 ต.ภูแลนคา เพ่ือการคมนาคมสะดวก ยาว 1,000.00 เมตร สัญจรถนนลาดยางที่ได สะดวกในการสัญจร อ.บานเขวา

ถึงบานหวยตะแคง ต.โคกสูง ปลอดภัย หนา 0.04 เมตร มาตรฐานมีความสะดวก

อ.เมือง จ.ชัยภมูิ ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร และมีความปลอดภัย

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,000 

ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน

ทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-2-30345

พิกัดจุดดําเนินการ

N 15.906422

E 101.833533

N 15.908044

E 101.846899
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

23 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการสัญจรไป-มา กอสรางถนนลาดยาง 4,000,000     4,000,000     4,000,000      - จํานวนพาหนะที่ การสัญจรไป-มา อบต.ถ้ําวัวแดง อบจ.ชัยภมูิ

แบบ CapeSeal เชื่อมระหวาง ระหวางตําบลเปนไป แบบ Cape Seal สัญจรไป-มา ระหวางตําบลเปนไป อ.หนองบัวแดง

ตําบล สาย  บานหวยคลองนา โดยสะดวก รวดเร็ว เชื่อมระหวางตําบล บนถนนเสนนี้ โดยสะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 9 ต.ถ้ําวัวแดง–บานโนนคูณ และปลอดภยั ขนาดกวาง 6.00 เมตร เพ่ิมมากขึ้น และปลอดภัย

หมูท่ี 8 ต.บานเจียง อ.ภักดีชุมพล ยาว  4,000.00 เมตร  

จ.ชัยภมูิ พิกัด  เริ่มตน  

N:16.0709147672584

E:101.5187709342393

สิ้นสุด 

N:16.0705507520792 

E:101.5066962849047
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

24 กอสรางถนน คสล.สาย เพื่อแกไขปญหาการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 7,198,000 - - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเพชร อบจ.ชัยภมูิ

เสิงสาง บานปากจาบ หมูที่ 9 จราจรและปรับปรุงถนน 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ พัฒนา

ต.โคกเพชรพัฒนา เชื่อมบานดอน ใหมีมาตรฐาน หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา สะดวกและรวดเร็วขึ้น อ.บําเหน็จณรงค

ขะแง ต. โคกเพชรพัฒนา 15,000.00 ตารางเมตร 

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ

0.50 เมตร ทั้งสองขาง

ตามแบบมาตรฐาน ท1-01

พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.4377422 E=101.6145577

จุดสิ้นสดุ N=15.4437199 E=101.6358533
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

25 กอสรางถนน คสล.บานโนนคูณ ประชาชนมีความสะดวก กวาง 6.00 เมตร  ยาว 7,849,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก อบต.ลาดใหญ อบจ.ชัยภมูิ

หมูที่ 1 ตําบลลาดใหญ (สาย ในการคมนาคมและขนสง 2,000.00 เมตร  หนา สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

ขางโรงเรียนบานโนนคูณ-บาน ผลผลิตทางการเกษตร 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตร

หวยบงใต) เชื่อมตอบานหวยบง ออกสูตลาดได พืชผลทางการเกษตร สูตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ใต ตําบลหวยบง อ.เมืองชัยภูมิ อยางรวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว 

จ.ชัยภมูิ 169 ครัวเรือน

26 ปรับปรุงซอมสรางผิวจราจร เพ่ือเปนการซอมแซม ขนาดกวาง 8.00 เมตร 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.หนองขาม อบจ.ชัยภมูิ

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ปรับปรุงถนนที่ชํารุด ยาว 1,600.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

(Pavement in - placerecycling) เสียหายมากใหถนน หนา 0.04 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

สาย อบจ.2032 บานหนองคัน - มีสภาพดีไดมาตรฐาน หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

บานโคกกุง (ชวงบานโนนงิ้ว 12,800.00 ตารางเมตร

หมูที 1 ต. หนองขาม  อ.แกงครอ- ตามแบบ อบจ.กําหนด

บานโคกกุง หมูที่ 1  ต.โคกกุง 

 อ.แกงครอ)
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

พิกัดจุดเริ่มตน  N 16.150507 

E 102.164923 

จุดสิ้นสดุ N 16.164631 

 E 102.163946

27 ซอมสรางผวิจราจรแอสฟลทติก 1. เพ่ือใหประชาชนได กวาง 8.00 เมตร 4,200,000 - - - รอยละ 80 ของ 1. ทําใหการสัญจร อบต.หนองขา อบจ.ชัยภมูิ

คอนกรีต โดยวธิ ีPavemenrt ใชสัญจรไปมาระหวาง ยาว 3,600.00 เมตร ประชาชนที่ใชถนนใน ระหวางตําบลสะดวกขึ้น อ.เกษตรสมบูรณ

In Place Recycling ตําบลไดสะดวกขคขึ้น การคมนาคมมีความ 2. ประชาชนสามารถขน

บานหนองขา หมูที่ 1 ตําบล 2. เพ่ือใหประชาชนได พึงพอใจ ยายผลผลิตทางการเกษตรได

หนองขา - บานหามแห หมูที่ 8 ขนยายผลผลิตทางการ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ตําบลบานบัว อ.เกษตรสมบูรณ เกษตรไดสะดวกรวดเร็วขึ้น 3. มีถนนที่ไดมาตรฐานทําให

จ.ชัยภมูิ 3. เพ่ือปองกันและลด การเกิดอุบัติทางถนน

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดนอยลง
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

28 กอสรางถนนลาดยางจาก เพื่อใหประชาชนมีถนน ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 7,500,000 6,000,000  -  - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ซับใหญ อบจ.ชัยภมูิ

บานวงขื่อ ต.ซับใหญ - สําหรับใชในการคมนาคม 8.00 เมตร ไหลทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกรวดเร็วในการ อ.ซับใหญ

บานซบัสายออ ต.ทากูบ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมตร ยาว 4,500.00 เมตร รอยละ 70 คมนาคม

29 กอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนมีถนนไว กอสรางถนนลาดยาง 4,800,000 - - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนมีถนนไวสัญจร อบต.รังงาม อบจ.ชัยภมูิ

บานโกรกตาแปน หมูที่ 2  สัญจรติดตอกันสะดวก ขนาดกวาง  6.00  เมตร มีการคมนาคมไดสะดวก ติดตอกันสะดวกและ อ.เนินสงา

ต.รังงาม เชื่อมบานสระสี่เหลี่ยม และปลอดภัย ยาว  1,200.00 เมตร และปลอดภัย ปลอดภัย

ต.บานกอก  อ,จัตุรัส  หนา  0.04  เมตร

คาพิกัด GPS 

 E = 0815410  N =1714549 

 E = 0813930  N=1714484
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 8.00 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.รอยละความพึงพอใจ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.บานเตา อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็กเสนบานวังหิน หมูที่ 4 ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 7,000.00 เมตร ของประชาชนที่ใชใน ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

ต.บานเตา อ.บานแทน เชื่อม หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม การสัญจร ในการสัญจร 

บานหนองคู หมูที่ 1 นอยกวา 56,000.00 ตร.ม. 2.จํานวนประชาชน

ต.หนองคู อ.บานแทน จ.ชัยภมูิ พิกัด ผูใชสัญจร

16.347401 , 102.363934

31 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กวาง  5.00  เมตร 4,620,000  -  -  - 1.รอยละของระยะทาง 1.ทําใหประชาชนสัญจร อบต.หนองตูม อบจ.ชัยภมูิ

กรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหวาง ประชาชนสัญจร ไป-มา ยาว  1,373.00  เมตร  ของถนนที่ไดมาตรฐาน ไป-มาสะดวก อ.ภูเขียว

หนองตูมกับตําบลบานหัน   ไดสะดวก หนา  0.15  เมตร 2.รอยละของประชาชน 2.ทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ

พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ  N 16.328442096295774  เดินทางสะดวก

E  102.004309345928779  3.รอยละของอุบัติเหตุ

จุดสิ้นสดุโครงการ  N  16.321766390547268 ที่ลดลง

 E  102.033
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

32 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก เพ่ือสัญจรไป มา และขนสง กวาง 6.00 ม. ยาว 2.80 กม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก อบจ.ชัยภมูิ

คอนเกรีตบานสระสี่เหลี่ยม พืชผลการเกษตรสะดวกขึ้น หนา 4 ซม./ปริมาณพื้นที่ไม เดินทางสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

ม.14 ต.บานกอก - นอยกวา 16,800.00 ตร.ม.     รอยละ 80 ประชาชน และมีความปลอดภยั

บานหนองพง ต.หนองบัวโคก  (เริ่มตน N = 15.482298 E= 101.898868 พึงพอใจ

 สิ้นสุดN = 15.477016 E = 101.879012  ) 

33 เสริมผิวทางแอสฟลทติก เพ่ือใหมีถนนที่ได เสริมผิวทางแอสฟลทติก 3,180,000 - - - รอยละ 80 ของ ประชาชนมีการ อบต.ดงกลาง อบจ.ชัยภมูิ

 คอนกรีต หมูที่ 1 แยก มาตรฐานใชสัญจรได คอนกรีต ประชาชนมีถนนใข คมนาคมที่สะดวก อ.คอนสาร

อบต.ดงกลาง ต.ดงกลาง - สะดวกรวดเร็ว มีความ ชวงกม. 0+000 ถึง กม.1+940 และมีความปลอดภัย

บานโนนสะอาด หมูที่ 3 ปลอดภัยในชีวิตและ ผิวทางกวาง 5.00 เมตร

ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ ทรัพยสิน ยาว 1.940 เมตร หรือมี

จ.ขอนแกน พื้นผิวจราจรไมนอยกวา

9,700.00 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ไหลทางตามสภาพพื้นที่

พิกัดจุดเริ่มตน N 13.323843 , E 102.003193 

พิกัดจุดส้ินสุด N 16.332892 , E 102.003193

34 กอสรางถนนลาดยาง Asphaltic เพ่ือแกไขปญหาดานการ กอสรางถนนลาดยาง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.เจาทอง อบจ.ชัยภมูิ

Concrete บานราษฎรพัฒนา คมนาคม  Asphaltic Concrete ประชาชนมีถนนใข สบายในการสัญจร อ.ภักดีชุมพล

หมูที่ 10 ต.เจาทอง-บานซบัไทร กวาง 6.00 เมตร ไหลทาง

ทอง หมูที่ 8 ต.แหลมทอง ขางละ 0.50 เมตร ยาว

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ 5,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 15.913887339366925 , E 101.41995231364079

พิกัดจุดส้ินสุด N 15.945608647850197 , E 101.4283903142074
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

35 กอสราง ถนน คสล. หมูที่ 5 เพ่ือความสะดวกใน ระยะทาง 2,500.00 เมตร 3,406,500 - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับความ ทต.หนองบัวระเหว อบจ.ชัยภมูิ

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข การสัญจรไป-มา และ กวาง 5.00 เมตร กอสรางมีมาตรฐาน สะดวกในการสัญจร อ.หนองบัวระเหว

2170 ถึงบานดอนตะโก สะดวกในการขนพืช เพ่ือความสะดวก ขนสงพืชผลผลิตทาง

ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว ผลผลิตทางการเกษตร ในการเดินทาง การเกษตร

จ.ชัยภมูิ

36 กอสรางถนนลาดยางแอส เพ่ิมจํานวนถนน ขนาดผิวจราจร กวาง 10,000,000 10,000,000 5,237,000  - ประชาชนรอยละ 80 มีถนนเพ่ือการคมนาคม อบต.โนนแดง อบจ.ชัยภมูิ

ฟสทติกคอนกรีตสายบาน เพื่อการคมนาคมสะดวก 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 ไดสญัจรถนนลาดยาง ปลอดภัย อ.บานเขวา

โนนแดง หมูที่ 2 ตําบล ปลอดภัย  เมตร หนา 0.04 เมตร แอสฟลทติกคอนกรีต

โนนแดง ถึง บานหลุบโพธิ์ ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ที่ไดมาตรฐานมีความ

ตําบลตลาดแรง สะดวกและมีความปลอดภัย

อําเภอบานเขวา จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

37 ซอมแซมถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนมีถนน ซอมแซมถนนลาดยางเชื่อม 3,500,000      -  -  - รอยละ 30 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.กุดชุมแสง อบจ.ชัยภมูิ

เชื่อมระหวางตําบล (บางชวง) ลาดยางใชเพ่ือความ ระหวางตําบลขนาดกวาง ประชาชนทั้งสอง สะดวกสบายในการ อ.หนองบัวแดง

สาย บานนาทุงใหญ หมูที่ 2 สะดวกสบายในการ 6.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร ตําบลไดเดินทาง สัญจรไป-มา ไดรวดเร็ว 

ต.กุดชุมแสง–บานหนองไฮใต สญัจรไป-มาไดรวดเร็ว พิกัด  เริ่มตน  สะดวกและ ปลอดภัย ลดปญหา

หมูที่ 8 ต.หนองบัวแดง และปลอดภัย N :16.0300075808732 ปลอดภัย

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ E :101.82697400458706  

สิ้นสุด 

N : 16.055390715421332 

E : 101.8246378004551
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

38 ซอมสรางถนนแอสฟลติก เพ่ือแกไขปญหาการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,360,000 - - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเพชร อบจ.ชัยภมูิ

คอนกรีตบานโคกคึม หมูที่ 3 จราจรและปรับปรุงถนน 4,600.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ พัฒนา

ถึงบานโคกเพชร หมูที่ 1 ใหมีมาตรฐาน พิกัดจุดเริ่มตน N=15.5088244 E=101.5687866 สะดวกและรวดเร็วขึ้น อ.บําเหน็จณรงค

ต.โคกเพชรพัฒนา(เสนปะโค- จุดสิ้นสดุ N=15.4715200 E=101.5691288

โคกรัง) เชื่อมบานเกาะไทรงาม

ต.เกาะมะนาว  อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ

39 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมถนนลาดยาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนมีความสะดวก อบต.หนองไผ อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติก (สายบานกุดละลม- ในการคมนาคมและขนสง ระยะทาง 18.00 กิโลเมตร ในการคมนาคมและ ในการคมนาคมและ อ.เมืองชัยภูมิ

บานหนองแหน) บานกุดละลม ผลผลิตทางการเกษตรออก ขนสงพืชผลทาง ขนสงพืชผลทางการ

ตําบลหนองนาแซง เชื่อมตอ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว การเกษตร สูตลาด เกษตรออกสูตลาดได

 บานหนองแหน ตําบลหนองใผ ไดอยางรวดเร็ว อยางรวดเร็ว 

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

40 กอสรางถนนลาดยางจาก เพื่อใหการคมนาคม ขนาดกวาง 8.00 เมตร 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต. นาหนองทุม อบจ.ชัยภมูิ

บานโคกลาม หมูที่ 8 มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 1,280.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

 ต. นาหนองทุม หนา 0.05 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

เชื่อมบานหนองแวง หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

หมูที่ 4  ต. โคกกุง 10,240.00 ตารางเมตร

ตามแบบอบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.0819136256 E 102.1579062938 

จุดสิ้นสดุ N 16.0930959777   E 102.1588557958

41 กอสรางถนนลาดยางจากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนน กวาง 6.00 เมตร 2,000,000 - - - รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ อบต.บานเปา อบจ.ชัยภมูื

โนนสังข หมูที่ 5 ตําบลบานเปา- สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 4,000.00 เมตร หรือ ประชาชนที่ใชถนนใน สะดวก รวดเร็ว และ อ.เกษตรสมบูรณ

บานวังมวง หมูที่ 5 ตําบลหนอง ไดอยางสะดวก รวดเร็ว พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา การคมนาคมมีความ ปลอดภัยในการคมนาคม

โพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ และปลอดภัย 24,000.00 ตารางเมตร พึงพอใจ

จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

42 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการคมนาคม ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 10,000,000 10,000,000  -  - มีถนนสําหรับการ ประชาชนไดรับความ อบต.ทากูบ อบจ.ชัยภมูิ

จากบานทากูบ ตําบลทากูบ สะดวก 8.00 เมตร คมนาคมที่สะดวกขึ้น สะดวกในการคมนาคม อ.ซับใหญ

อําเภอซับใหญถึงบานทาชาง ไหลทาง 1.00 เมตร รอยละ 70

ตําบลโสกปลาดุก อําเภอ ยาว 6,900.00 เมตร

หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ

43 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนลาดยางผิวปู 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 ประชาชนรอยละ 80  -ประชาชนไดรับความ อบต.กะฮาด อบจ.ชัยภมูิ

ผิวปู Asphaltic Concrete ความสะดวกในการเดินทาง  Asphaltic Concrete มีการคมนาคมไดสะดวก, สะดวกในการสัญจรไปมา, อ.เนินสงา

บานกะฮาด ม.6  ต.กะฮาด ถึง สัญจร ขนาดกวาง  6.00 ม. รอยละความพึงพอใจ ทําใหลดอุบัติเหต,ุทําให

บานโนนจาน  ต.ละหาน  - เพื่อใหถนนถนนไดมาตรฐาน ยาว 8,475  ม. ไหลทางขางละ 1.00 ม.  ของประชาชนใน สะดวกในการขนสงพืชผล

 - เพ่ือปองกันน้ําทวมขังถนน หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา การสัญจร,จํานวน ทางการเกษตรลดปญหา

 - เพ่ือปองกันฝุนละออง 67,800 ตร.ม. ประชาชนผูใชสัญจร ฝุนละออง

5-9/28



แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่กําหนด 

 พิกัด N =15.6249037 

 E = 102.0098421

N=15.6396900

E = 101.9418287

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 6.00 เมตร 3,500,000 3,500,000  -  - 1.รอยละความพึงพอใจ ประชาชนทั้ง 2 อปท. ทต.บานเตา อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็กเสนบานดอนดู หมูที่ 5 ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 5,300.00 เมตร ของประชาชนที่ใชใน ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

ต.บานเตา อ.บานแทน เชื่อมตอ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม การสัญจร ในการสัญจร 

กับบานอางทอง ต.บานดอกน นอยกวา 31,800.00 ตร.ม. 2.จํานวนประชาชน

อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ พิกัด ผูใชสัญจร

16.344689 , 102.355551
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดรับ กวาง  5,000.00 เมตร  2,577,000  -  -  - รอยละ100ประชาชน ประชาชนไดรับความ ทต.ธาตุทอง อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็ก  (สายบานธาตุทอง ความสะดวกสบายใน ยาว  1,000.00  เมตร    มีถนนสัญจรไปมาที่ดี สะดวกสบายในการคมนาคม อ.ภูเขียว

 - บานตาดรินทอง)  การคมนาคมและการขน พิกัดจุดเริ่มตนที่  48q0198205  และการขนถายผลผลิต

ถายผลผลิตทางการเกษตร utm  1792874  ทางการเกษตร

ประชาชนทั้งตําบลและตําบล จุดสิ้นสุดโครงการ  48q0189793

ใกลเคียงไดประโยชน utm1792916

46 กอสรางถนนลาดยางเคปซลี         เพ่ือสัญจรไป มา และขนสง กวาง 9.00 เมตร ยาว  8.80 กม.  7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก อบจ.ชัยภมูิ

บานโนนทอง ม.17 (ต.บานกอก) พืชผลการเกษตรสะดวกขึ้น  หนา 4 ซม./ปริมาณพื้นที่ไม เดินทางสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

 - ทาชาง (ต.กุดน้ําใส) นอยกวา 79,200.00 ตร.ม. รอยละ 80 ประชาชน และมีความปลอดภัย

 (เริ่มตน N = 15.613912 E = 101.835037 พึงพอใจ

สิ้นสุด N = 15.629878 E= 101.762232) 
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

47 กอสรางถนน คสล สายบาน เพ่ือใหเกษตรสามารถขน กอสรางถนน คสล. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 5,201,500 จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานเจียง อบจ.ชัยภมูิ

นาเจริญ หมูที่ 11 ต.บานเจียง ถายสินคาทางการเกษตร  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ ถึง บาน ไดสะดวก และการ ยาว 9,030.00 เมตร หนา การเดินทาง

บอทอง หมูที่ 4 ต.ถ้ําวัวแดง คมนาคมระหวางตําบล 0.15 เมตร

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ บานเจียงและตําบลถ้ําวัว พิกัดจุดเริ่มตน N 16.068195 , E 101.470438

แดง อําเภอหรองบัวแดง พิกัดจุดสิ้นสุด N 16.122219 , E 101.466041

สะดวกยิ่งขึ้น

48 กอสรางถนนลาดยาง สายเชื่อม เพ่ือใหการคมนาคมและ กวาง 6.00 เมตร 2,892,500     2,892,500     2,892,500     2,892,500 รอย 80 ของ การสัญจรสะดวก อบต.โสกปลาดุก อบจ.ชัยภมูิ

ตอระหวาง บานทาชาง ขนสงผลผลิตทางการ ยาว 4,980.00 เมตร ประชาชนไดรับ ปลอดภัย , ประชาชน อ.หนองบัวระเหว

 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว เกษตรไดสะดวก รวด ประโยชน มีความเปนอยูดีข้ึน

ถึงต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภมูิ เร็วขึ้น
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

49 กอสรางถนน คสล. จากบาน เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กอสรางถนน คสล. ขนาด 7,248,000  -  -  - จํานวน 1,000 ครัว ประชาชนภายในเขต ทต.ทุงทอง อบจ.ชัยภมูิ

กุดไขนุน ต.บานเขวา ถึง บาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,800.00 เรือนไดสัญจรถนน พื้นที่ และหมูบานใกลเคียง อ.บานเขวา

โปงเกตุ ตําบลชีลอง อําเภอเมือง เมตร หนา 0.15 เมตร คสล.ที่ไดมาตรฐาน สัญจรไป-มาสะดวก

จ.ชัยภมูิ พิกัด มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร

N 15.729079 มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

E 101.92811

297466785

50 กอสรางถนนคสล. เชื่อม เพ่ือใหประชาชนมี กอสรางถนน คสล. เชื่อม 6,000,000     6,000,000     6,000,000     4,525,000     ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ อบต.วังชมภู อบจ.ชัยภมูิ

ระหวางตําบล ถนนสัญจรไปมา ระหวางตําบลขนาดกวาง สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมา อ.หนองบัวแดง

สาย บานทรัพยเจริญ  หมูที่ 3 ไดสะดวกและ 5.00 เมตร ยาว 8,500.00 เมตร ไดอยางสะดวก สะดวกและลด

ตําบลวังชมภู – บานโนนศรีทอง ปลอดภัย หรือมีพื้นที่กอสราง รอยละ 60 ขึ้นไป อุบัติเหตุ

หมูที่ 5 ตําบลทาใหญ ไมนอยกวา 42,500.00 

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภมูิ ตารางเมตร
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

พิกัดจุดเริ่มตน  

ละติจุด : 16.118989 ลองติจุด : 101.551155

 พิกัดจุดส้ินสุด 

ละติจุด : 16.090063 ลองติจุด :101.585144

51 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือแกไขปญหาการ กวาง 6.00 เมตร ยาว 8,100,000 8,100,000  -  - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.เกาะมะนาว อบจ.ชัยภมูิ

สายประโค-โคกรัง (ชวงตําบล จราจรและปรับปรุงถนน 6,000.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

เกาะมะนาว)  ใหมีมาตรฐาน พิกัดจุดเริ่มตน N=15.171509 E=101.6783041 สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จุดสิ้นสดุ N=15.1715389 E=101.777520
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

52 กอสรางถนน คสล. บานนาเสียว ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 4,420,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก อบต..นาเสียว อบจ.ชัยภมูิ

หมูที่ 8 ตําบลนาเสียว (สายสาม ในการคมนาคมและขนสง 1,700.00 เมตร หนา สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

แยกนาเสียว-สามแยกซับมวง) ผลผลิตทางการเกษตรออก 0.04 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บานนาเสียว หมูที่ 8 ตําบล สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ตําบลนาเสียว เชื่อมตอบาน สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ซับมวง ตําบลโพนทอง

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ

53 กอสรางถนน คสล.จาก เพ่ือใหการคมนาคม ขนาดกวาง 4.00 เมตร 3,850,000  -  -  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.ชองสามหมอ อบจ.ชัยภมูิ

บานปาเสี้ยว  หมูที่ 6 มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 700 .00 เมตร สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

ต.ชองสามหมอ - บานหนองแหว หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

ต.หนองขาม อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ หรือพื้นที่ คสล.

ไมนอยกวา 2,800.00

ตารางเมตร 
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.1537746834375  E 102.22734038651

จุดสิ้นสดุ N 16.151932277350 E 102.221395346491

54 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชน, ซอมสรางถนนลาดยางผิวปู 3,655,000 - - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับ อบต.กะฮาด อบจ.ชัยภมูิ

ผิวปู Asphaltic Concrete ไดรับความสะดวก Asphaltic Concrete มีการคมนาคมไดสะดวก, ความสะดวกในการสัญจร อ.เนินสงา

บานกะฮาด หมูที่ 6 สาย 2180 ในการเดินทางสัญจรไปมา ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว  600.00 เมตร  รอยละความพึงพอใจของ ไปมา,ทําใหลดอุบัติเหต,ุ

 (บานคาย-ตาเนิน-ละหาน)  - เพื่อใหถนนถนนไดมาตรฐาน ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ประชาชนในการสัญจร, ทําใหสะดวกในการขนสง

ชวง กม. 6-กม.8  - เพ่ือปองกันน้ําทวมขังถนน หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา จํานวนประชาชน พืชผลทางการเกษตร

 - เพ่ือปองกันฝุนละออง  4,800.00 ตารางเมตร รายละเอียด ผูใชสัญจร ลดปญหาฝุนละออง

ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 

 พิกัด  N =15.625995 

 E = 102.017253/

 N=15.619238

 E = 102.017725
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร  -  - 1,666,000  - รอยละจํานวนถนนที่ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.หนองคู อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็กเสนบานหนองดินดํา ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 800.00 เมตร เพ่ิมขึ้นและมีความ ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

หมูที่ 8 ต.หนองคู อ.บานแทน หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม สะดวกในการขนสง ในการสัญจร 

ถึงบานหนองพอก ต.หนองสังข นอยกวา 480.00 ตารางเมตร ผลผลิตทางการเกษตร

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ พิกัด

16.2713794056507 , 

102.3902634837340

56 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือสญัจรไป มา สะดวกขึ้น กวาง 6.00 ม. ยาว 3,400.00 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ของประชาชน ประชาชนเดินทางสะดวก อบต.บานกอก อบจ.ชัยภมูิ

สายโนนสะอาด ม.8 ต.บานกอก หนา 5 ซม. /มีพื้นที่ไมนอยกวา เดินทางสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ อ.จัตุรัส

 - หนองไผลอม ต.หนองบัวใหญ  20,400.00 ตารางเมตร  รอยละ 80 ประชาชน  และมีความปลอดภัย

(เริ่มตน N = 15.314624 E = 101.524616 พึงพอใจ

สิ้นสุด N = 15.521601 E= 101.905354) 
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

57 ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพ่ือแกไขปญหา ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.เจาทอง อบจ.ชัยภมูิ

ลูกรัง บานปาคา หมูที่ 12 ดานการคมนาคม ลูกรัง ระยะทาง 3,000.00 ระหวางตําบลเพ่ิมข้ึน ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

ต.เจาทอง ถึง บานนาระยะ เมตร หนา 0.05 เมตร การเดินทาง

หมูที่ 1 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล พิกัดจุดเริ่มตน N 15.510235 , E 101.235762

จ.ชัยภมูิ พิกัดจุดสิ้นสุด N 15.495345 , E 101.224053

58 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง AC เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กอสรางถนนลาดยาง 10,000,000 4,220,000  -  - จํานวน 1,000 ครัว ประชาชนภายในเขต ทต.ทุงทอง อบจ.ชัยภมูิ

จากบานโนนโก หมูที่ 10 ขนาดกวาง 6.00/7.00 เมตร เรือนไดสัญจรถนน พ้ืนที่ และหมูบานใกลเคียง อ.บานเขวา

 ทต.ทุงทอง ถึง บานกุดหูลิง ผิวหนา 0.04 เมตร ลาดยาง ที่ไดมาตรฐาน สัญจรไป-มาสะดวก

ทต.ตลาดแรง อ.บานเขวา พื้นทาง 0.20 เมตร ไป-มา สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัในการสัญจร

จ.ชัยภมูิ ยาว 3,000.00 เมตร มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น

พิกัด N 15.7388052  E 101.83049

70411091
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

59 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมี กอสรางถนน คสล. เชื่อม 5,000,000     3,546,000      -  - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีถนน อบต.หนองแวง อบจ.ชัยภมูิ

เชื่อมระหวางตําบล เสนทางสัญจรไป-มา ระหวางตําบล มาตรฐาน สัญจรไป-มา อ.หนองบัวแดง

สาย  บานหวยไผใต  หมูที่ 3 ไดสะดวกและ ขนาดกวาง 6.00 เมตร รอยละ 80 สะดวก

ต.หนองแวง – บานโนนคูณ รวดเร็วขึ้น ยาว 3,000.00 เมตร

หมูที่ 11 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง ไหลทางกวาง 0.50 เมตร

จ.ชัยภมูิ พิกัด

N :16.0577121439902

E :101.6890220814440

N :16.0331808317438

E :101.6876467787790
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

60 ซอมสรางถนนลาดยางจาก เพ่ือแกไขปญหาการ ซอมสรางถนนลาดยาง 5,775,000 5,775,000 - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.หัวทะเล อบจ.ชัยภมูิ

บานหนองดง  หมูที่ 7 ต.หัวทะเล จราจรและปรับปรุงถนน ขนาด กวาง 10.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ ใหมีมาตรฐาน ยาว 3,300.00 เมตร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ถึงบานหนองยายบุตร  หมูที่ 9 ตามแบบทางหลวงชนบท

ต. บานตาล อ.บําเหน็จณรงค พิกัดจุดเริ่มตน N=15.4069 E=101.7721

จ.ชัยภมูิ จุดสิ้นสุด N=15.4381 E=101.7963

61 กอสรางถนนลาดยางบานบุงคลา ประชาชนมีความสะดวก กวาง 6.00 เมตร 10,000,000 1,980,000 - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.บุงคลา อบจ.ชัยภมูิ

ตําบลบุงคลา (สายบานบุงคลา- ในการคมนาคมและขนสง ยาว 3,500.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

บานศรีษะกระบือ) ผลผลิตทางการเกษตรออก หนา 0.04 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บานบุงคลา ตําบลบุงคลา สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

เชื่อมตอ บานศรีษะกระบือ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ตําบลหนองไผ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

62 กอสรางถนนคสล.เชื่อม เพ่ือใหการคมนาคม ขนาดกวาง 5.00 เมตร 5,500,000  -  -  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.หลุบคา อบจ.ชัยภมูิ

ระหวางตําบล สายแยกโสกหวา มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 2,800.00 เมตร สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

โนนดินหิม ต.หลุบคา เชื่อม หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

บานสะเดาหวาน ต.บานแกง หรือพื้นที่ คสล.

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ ไมนอยกวา 14,000.00

ตารางเมตร ตามแบบ  

อบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.2189500000 E 102.287363888

จุดสิ้นสดุ N 16.2001432222 E 102.2955055555 

5-9/40



แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

63 โครงการตีเสนจราจรและ เพ่ือใหประชาชนไดรับ ตีเสนจราจร 500,000 - - - ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับความ อบต.เนินสงา อบจ.ชัยภมูิ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ความสะดวกปลอดภยั และแบงผิวจราจร มีการคมนาคมไดสะดวก สะดวกปลอดภัยในการ อ.เนินสงา

ถนนสาย 2180 ในการเดินทางสัญจร รายละเอียดตามปริมาณงาน ในเวลากลางคนื, รอยละ เดินทางสัญจรไปมาและ

(บานคาย-ตาเนิน-ละหาน) ไปมาและมีความ และแบบแปลนที่กําหนด ความพึงพอใจของประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต

ปลอดภัยในชีวิตและ คาพิกัด  N =15.678641 ในการสัญจรเวลากลางคืน, และทรัพยสินในเวลา

ทรัพยสินในเวลา  E = 102.007876 จํานวนประชาชนผูใช กลางคืน

กลางคืน N=15.594838 สัญจรในเวลากลางคนื

E = 102.016971

64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดรับ ถนน คสล.กวาง 6.00 เมตร  -  -  - 3,500,000 รอยละจํานวนถนนที่ ประชาชนทั้ง 2 อปท. อบต.หนองคู อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็กเสนบานโนนสะอาด ความสะดวกในการสัญจร ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นและมีความ ไดรับความสะดวก อ.บานแทน

หมูที่ 4 ต.หนองคู เชื่อมตอกับ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม สะดวกในการขนสง ในการสัญจร 

บานดอนไกเถื่อน ต.บานดอน นอยกวา 2,430.00 ลูกบาศกเมตร ผลผลติทางการเกษตร

อ.ภูเขียว จ.ชัยภมูิ พิกัด 16.2713794056507 , 102.390263483734
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

65 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง 6.00 เมตร   3,800,000  -  -  - รอยละ 80 ของการ ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานขาม อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลตติกคอนกรีตสาย คมนาคมภายในหมูบานและ ยาว   1,000.00  เมตร เกิดอุบัติ เหตุของ ไดรับความสะดวกรวดเร็ว อ.จัตุรัส

บานขามหนองสะแก ถึง เชื่อมตอระหวางตําบลบานขาม ประชาชนลดลงและ ในการสัญจรไปมา

บานเขาดิน หมูที่ 5  กับตําบลหัวทะเลใหไดรับ ขนผลผลิตทางการ 

ต.หัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค การพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น เกษตรรวดเร็วเพิ่มขึ้น

2. เพ่ือแกไขปญหาถนนเสียหาย

ที่จะตองซอมแซมเปนประจําทุกป

ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

3. เพ่ือลดปญหามลพิษที่เกิด

จากฝุนละอองในการคมนาคม

4. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

66 กอสรางถนน คสล. ตอจากถนน เพื่อใหเกษตรสามารถขนถาย กอสรางถนน  คสล. ขนาด 6,612,000  -  -  - จํานวนถนนที่เชื่อม ประชาชนทั้งสองตําบล อบต.บานเจียง อบจ.ชัยภมูิ

เสนเดิมสายไปวัดโนนศิลาทอง สินคาทางการเกษตร กวาง 6.00 เมตร ยาว ระหวางตําบลเพ่ิมขึ้น ไดรับความสะดวกใน อ.ภักดีชุมพล

หมูที่ 10 ต.บานเจียง ไดสะดวก และการคมนาคม 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การเดินทาง

อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภมูิ ระหวางตําบลบานเจียง พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ N 16.024451,

และตําบลแหลมทอง E 101.468624 

จังหวัดชัยภมูิ พิกัดจุดสินสุดโครงการ N 16.032625,

E 101.453140

67 กอสรางถนนลาดยาง สายทาง เพ่ือใหถนนไดมาตรฐาน กวาง 6.00 เมตร 3,578,000  -  -  - รอยละ 80 ประชาชนไดรับความ อบต.ภูแลนคา อบจ.ชัยภมูิ

บานโนนเหลี่ยม หมูที่ 7 ตําบล ยาว 1,000.00 เมตร ของประชาชนเดินทาง สะดวกในการสัญจร อ.บานเขวา

ภูแลนคา ถึงบานตาดพัฒนา หนา 0.04 เมตร สะดวกถนนไดมาตรฐาน

ตําบลตลาดแรง อ.บานเขวาจ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

68 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีสะพาน กอสรางสะพานคอนกรีต 5,600,000     5,600,000     5,600,000     5,600,000     รอยละของประชากร ประชาชนไดรับความ อบต.คูเมือง อบจ.ชัยภมูิ

เสริมเหล็ก เชื่อมระหวาง ใชเพ่ือความสะดวกในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ทั้งหมด สะดวก สบายในการ อ.หนองบัวแดง

บานโนนดู หมูที่ 4 ต.คูเมือง การสัญจรไป-มา และขน  เมตร ยาว 70.00 เมตร สัญจรไป-มาไดรวดเร็ว

อ.หนองบัวแดง  – ตําบล ผลผลิตทางการเกษตร พิกัด N : 1770753 E : 47P 792771 และปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

ภูแลนคา อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ ไดสะดวกและรวดเร็ว

69 ซอมสรางผวิทางแอสฟลติก เพ่ือแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 7.00 เมตร 4,061,000 - - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเริงรมย อบจ.ชัยภมูิ

คอนกรีตสายโคกหินตั้ง จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 4,000.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

หมูที่ 6 ต. โคกเริงรมย ใหมีมาตรฐาน พื้นที่ดําเนินการรวม สะดวกและรวดเร็วขึ้น

อ. บําเหน็จณรงค จ.ชัยภมูิ 11,425.00 ตารางเมตร

ถึงบานชัยมงคล หมูที่ 17 พิกัดจุดเริ่มตน N=15.39803998 E=101.6177697

ต.หนองกราด อ.ดานขุนทด จุดสิ้นสุด N=15.36868410 E=101.6177193

จ.นครราชสีมา 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

70 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก  ซอมแซมถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.โนนสําราญ อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติก (สายบานทาหวา- ในการคมนาคมและขนสง กวาง 6.00 เมตร ยาว สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

บานดอนขวาง) บานดอนขวาง ผลผลิตทางการเกษตรออก 9.00เมตร หนา 0.04 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ตําบลโนนสําราญ เชื่อมตอบาน สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ทาหวา ตําบลบานคาย อ.เมือง สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ

71 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือใหการคมนาคม ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนน 3,500,000  -  -  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร ทต. หนองสังข อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 9 มีความสะดวกปลอดภัย overray ถนนลาดยาง สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

บานโคกมวง ต.หนองสังข ถึง ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

หมูที่ 4 บานแกง ต.บานแกง กวาง 5.00  เมตร ยาว 150.00 เมตร 

อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนนลูกรัง

เปนถนนลาดยางแอสฟลทติก
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

คอนกรีตกวาง 8 .00 เมตร

ยาว 1,750.00  เมตร 

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.2185185481 E 102.3638963401

จุดสิ้นสดุ N 16.2210965610 E 102.3589827989

72 กอสรางถนนลาดยางผิวทาง 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง   6.00        เมตร 3,800,000  -  -  - รอยละ 80 ของการ ประชาชนทั้งสองตําบลไดรับ อบต.บานขาม อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลต   ติกคอนกรีตสาย คมนาคมภายในหมูบานและ ยาว   1,000.00  เมตร เกิดอุบัติ เหตุของ ความสะดวกรวดเร็วในการ อ.จัตุรัส

บานใหมนาดี  หมูที่ 8 เชื่อมตอระหวางตําบลบานขามหนา  0.05    เมตร ประชาชนลดลงและ สัญจรไปมา

ต.บานขาม ถึง บานหนองพันกก กับตําบลหัวทะเลใหไดรับ ปริมาตร   300.00  ลูกบาศกเมตร ขนผลผลิตทางการ 

ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภมูิ การพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น เกษตรรวดเร็วเพิ่มขึ้น

2. เพ่ือแกไขปญหาถนนเสียหาย

ที่จะตองซอมแซมเปนประจําทุกป

ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

3. เพ่ือลดปญหามลพิษที่เกิด

จากฝุนละอองในการคมนาคม

4. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล

73 กอสรางถนน คสล. สายบาน เพ่ือแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 5.00 เมตร 4,125,000 - - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเริงรมย อบจ.ชัยภมูิ

โคกสะอาด หมูที่ 8  จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 1,500.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

ต. โคกเริงรมย อ.บําเหน็จณรงค ใหมีมาตรฐาน หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จ.ชัยภมูิ ถึงบานมาบพวง หมูที่ 9 คสล. ไมนอยกวา 7,500.00

ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ ตารางเมตร ลูกรังไหลทาง

จ.นครราชสีมา ทั้งสองขางกวางเฉลี่ยขางละ

0.50 เมตร
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

 ยาว 1,500.00  เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.3973 E=101.555

จุดสิ้นสดุ N=15.396 E=101.5416

74 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ถนนลาดยางกวาง 2,100,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.ซับสีทอง อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติก (สายบานหวยผัก ในการคมนาคมและขนสง 8.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

หนาม) บานหวยผักหนาม หมูที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตรออก  หนา 0.04  เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ตําบลซับสีทอง เชื่อมตอ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

บานนางทอง ตําบลทาหินโงม สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

75 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพ่ือใหการคมนาคม ขนาดกวาง 6.00 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000  - ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.บานแกง อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติกคอนกรีตจาก มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 2,400.00  เมตร สะดวกในการสัญจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

บานหวยหวานไพร หมูที่ 8 หนา 0.04 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

ต.บานแกง เชื่อมบานสระประทุม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ 14,400.00 ตารางเมตร

ตามแบบ อบจ.กําหนด

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.1783203953056

 E 102.286512851715 

จุดสิ้นสดุ N 16.141980120804

 E 102.286244630813
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

76 กอสรางถนนลาดยางผิว 1. เพ่ือใชเปนเสนทางการ กวาง   6.00   เมตร 3,800,000  -  -  - รอยละ 80 ของการ ประชาชนทั้งสองตําบลไดรับ อบต.บานขาม อบจ.ชัยภมูิ

ทางแอสฟลตติกคอนกรีต คมนาคมภายในหมูบานและ หนา  0.05   เมตร เกิดอุบัติ เหตุของ ความสะดวกรวดเร็วในการ อ.จัตุรัส

สายหนาโรงเรียนโนนครอวิทยา เชื่อมตอระหวางตําบลบานขามปริมาตร   300.00  ลูกบาศกเมตร ประชาชนลดลงและ สัญจรไปมา

หมูที่ 11  ต.บานขาม ถึง  กับตําบลหัวทะเลใหไดรับ ขนผลผลิตทางการ 

เหมืองใหม ต.หนองโดน การพัฒนามีมาตรฐานที่ดีขึ้น เกษตรรวดเร็วเพิ่มขึ้น

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภมูิ 2. เพ่ือแกไขปญหาถนนเสียหาย

ที่จะตองซอมแซมเปนประจําทุกป

ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

3. เพ่ือลดปญหามลพิษที่เกิด

จากฝุนละอองในการคมนาคม

4. เพ่ือใชในการสัญจรและ

ขนผลิตทางการเกษตรระหวาง

ตําบลถึงตําบล
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

77 กอสราง ถนน คสล. เพ่ือแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 5.00 เมตร 4,125,000 - - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.โคกเริงรมย อบจ.ชัยภมูิ

สายบานโคกเริงรมย หมูที่ 1 จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 1,500.00 เมตร จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

ต.โคกเริงรมย อ. บําเหน็จณรงค ใหมีมาตรฐาน หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ สะดวกและรวดเร็วขึ้น

จ.ชัยภมูิ ถึงบานวังสนวน หมูที่ 6 คสล. ไมนอยกวา 7,500.00 

ต.หนองกราด อ.ดานขุนทด ตารางเมตร ลูกรังไหลทาง

จ.นครราชสีมา ทั้งสองขางกวางเฉลี่ยขางละ

0.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N=15.394523 E=101.595779

จุดสิ้นสดุ N=15.38031 E=101.595863
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

78 กอสรางถนนลาดยางบานใหม ประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนลาดยาง 8,000,000     8,000,000     6,000,000     - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.หวยตอน อบจ.ชัยภมูิ

สามพันตา ตําบลหวยตอน ในการคมนาคมและขนสง กวาง 6.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

(สายบานใหมสามพันตา - ผลผลิตทางการเกษตรออก ยาว 4.00  เมตร  คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บานนาอินทรแตง) สูตลาดไดอยางรวดเร็ว หนา  0.02  เมตร พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

บานใหมสามพันตา หมูที่ 11 สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ตําบลหวยตอน เชื่อมตอ

บานนาอินทรแตง ตําบล

ภูแลนคา อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

79 กอสรางถนน คสล.เชื่อมตอ เพ่ือใหการคมนาคม ขนาดกวาง 6.00 เมตร 5,000,000 2,000,000 1,000,000 500,000 ราษฎรรับความ ทําใหประชาชนที่สัญจร อบต.โคกกุง อบจ.ชัยภมูิ

ระหวางตําบลโคกกุง - ตําบล มีความสะดวกปลอดภัย ยาว 1,500.00 เมตร สะดวกในการสญัจร ไปมาไดรับความสะดวก อ.แกงครอ

นาหนองทุม อ.แกงครอ จ.ชัยภมูิ หนา 0.15 เมตร รอยละ 80 การสัญจรมีความปลอดภัย

(สายบานเซียม - บานโคกงาม) หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา

9,000.00 ตารางเมตร

พิกัดจุดเริ่มตน N 16.09589492658  E 102.2049009293

จุดสิ้นสดุ N 16.08807471911 E 102.21434616449

80 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กวาง 6.00 เมตร 6,000,000  -  -  - รอยละของเสนทางคมนาคม1.ประชาคมที่ใชเสนทาง ทต.หนองบัวใหญ อบจ.ชัยภมูิ

บานหนองบัวใหญ หมูที่ 1 สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 1,200.00 เมตร ไดรับการพัฒนาใหได ไดรับความปลอดภยั อ.จัตุรัส

ต.หนองบัวใหญ - บานสาํโรงทุง ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน 2.ผลผลิตทางการเกษตร

หมูที่ 4 ต.บานกอก อ.จัตุรัส ปลอดภยั ถึงผูบริโภคไดรวดเร็ว
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

81 ซอมสรางถนนลาดยางผิวปู เพ่ือแกไขปญหาการ ขนาดกวาง 6.00 เมตร 8,500,000 8,500,000 - - ถนนที่ไดมาตรฐาน มีถนนที่ไดมาตรฐาน อบต.บานชวน อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลติกคอนกรีต บานปะโค- จราจรและปรับปรุงถนน ยาว 5,000.00 เมตร ไหลทาง จํานวน 1 สาย การคมนาคมขนสงมีความ อ.บําเหน็จณรงค

โคกรัง บานปะโค หมูที่ 3 ใหมีมาตรฐาน ขางละ 1.50 เมตร สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ต.บานชวน อ. บําเหน็จณรงค พิกัดจุดเริ่มตน N=15.494705 E=101.686965

จ.ชัยภมูิ จุดสิ้นสุด N=15.497296 E=101.640855 

82 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมไหลถนนกวางขาง 4,999,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.บานเลา อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติก (สายบานโนนโพธิ์ ในการคมนาคมและขนสง ละ 1.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

ทอง - ถนนสายชอระกา ผลผลิตทางการเกษตรออก ยาว 1,821.00 กิโลเมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

หนองแวง) บานโพธิ์ทอง หมูที่ 12 สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ตําบลบานเลา เชื่อมตอ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ตําบลนาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ

5-9/54



แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

83 กอสรางถนนลาดยางผิวปู เพ่ือใหประชาชนไดรับความ ชวงที่ 1 กวาง 6.00 ม. 5,353,500     5,353,500     5,353,500     5,353,500     ประชาชนตําบลสมปอย ประชาชนไดรับความ อบต.สมปอย อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติกคอนกรีตจาก สะดวกและปลอดภัยในการ ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม. และตําบลหนองบัวบาน สะดวกและปลอดภัยใน อ.จัตุรัส

บานโนนมวง หมูที่ 2 ใชเสนทางสัญจรไปมา ชวงที่ 2 กวาง 6.00 ม. ไดรับประโยชน การสัญจรไปมา

ต.สมปอย ถึงบานโคกโตงโตน ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม. จากโครงการฯ

ต.หนองบัวบาน จ.ชัยภมูิ ชวงที่ 3 กวาง 6.00 ม.

ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม.

ชวงที่ 4 กวาง 6.00 ม.

ยาว 2,425.00 ม. หนา 0.04 ม.

พิกัด P0805249 N 1737633 
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

84 กอสรางถนน คสล. บานโนน ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 4.00 เมตร 8,960,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.หนองนาแซง อบจ.ชัยภมูิ

สมบูรณ หมูที่ 4 ตําบลหนองนา ในการคมนาคมและขนสง ยาว 4,000.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

แซง เชื่อมตอบานหัวนา ตําบล ผลผลิตทางการเกษตรออก หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

บุงคลา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ สูตลาดไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

 (สายบานโนนสมบูรณ - บานหัวนา) สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

85 กอสรางถนนลาดยางผิวปูแอส - เพ่ือใหประชาชนไดรับความ ชวงที่ 1 กวาง 8 ม. 3,680,000     3,680,000     3,680,000     3,680,000     ประชาชนตําบลสมปอย ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.สมปอย อบจ.ชัยภมูิ

ฟลทติกคอนกรีตจาก สะดวกและปลอดภัยในการ ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม. และตําบลโสกปลาดุก และปลอดภัยในการสัญจร อ.จัตุรัส

บานหนองมวง หมูที่ 4 ใชเสนทางสัญจรไปมา ชวงที่ 2 กวาง 8 ม. ไดรับประโยชน ไปมา

ต.สมปอย ถึง ต.โสกปลาดุก ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม. จากโครงการฯ

อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ ชวงที่ 3 กวาง 8 ม.

ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม.
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

ชวงที่ 4 กวาง 8 ม.

ยาว 1,2580 ม. หนา 0.04 ม.

พิกัด P0802105 N1737328 

86 กอสรางถนน คสล.สายสระไข ประชาชนมีความสะดวก  ถนนกวาง 4.00 เมตร 5,956,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.กุดตุม อบจ.ชัยภมูิ

น้ํา ต.กุดตุม  เชื่อมตอบาน ในการคมนาคมและขนสง ยาว 2,670.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

หนองไผ ต.หนองไผ อ.เมือง ผลผลิตทางการเกษตร เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ (สายสระไขน้ํา - ออกสูตลาดไดอยาง พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

บานหนองไผ) รวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

87 กอสรางถนนลาดยางผิวปูแอส - เพ่ือใหประชาชนไดรับความ ถนนลาดยางผิวปูแอสฟลทติก  - 5,000,000  -  - ประชาชนตําบลสมปอย ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.สมปอย อบจ.ชัยภมูิ

ฟลทติกคอนกรีตจากบานซาด สะดวกและปลอดภัยในการ คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร และตําบลหนองบัวระเหว และปลอดภัยในการสัญจร อ.จัตุรัส

หมูที่ 6 - บานปากคายชองแมว ใชเสนทางสญัจรไปมา ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไดรับประโยชน ไปมา

หมูที่ 2 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมูิ จากโครงการฯ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

88 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ประชาชนมีความสะดวก กอสรางถนนลาดยาง 3,000,000 - - - ประชาชนมีความสะดวก ประชาชนมีความสะดวกใน ทต.โคกสูง อบจ.ชัยภมูิ

บานโสกตลับ หมูที่ 2 ต.โคกสูง - ในการคมนาคมและขนสง กวาง 4.00 เมตร ยาว ในการคมนาคมและ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

บานขี้เหล็กใหญ หมูที่ 2 ต.รอบ ผลผลิตทางการเกษตร 890.00 เมตร หนา 0.04 ขนสงพืชผลทางการ พืชผลทางการเกษตรออกสู

เมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว เมตร เกษตรสูตลาดไดรวดเร็ว ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

89 กอสรางถนน คสล. บาน ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 5.00 เมตร 9,600,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.หวยบง อบจ.ชัยภมูิ

มวงเงาะ หมูที่ 4 ต.หวยบง ในการคมนาคมและขนสง ยาว 3,500.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

เชื่อมตอ ต.โพนทอง ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยาง พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

(สายบานมวงเงาะ-อางเก็บน้ํา รวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

กิ่วคอมาฯ) 

5-9/58



แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

90 ซอมสรางผวิจราจรถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมถนนลาดยาง 3,000,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.บานคาย อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติก (สายบานวังกาน ในการคมนาคมและขนสง กวาง 6.00 เมตร ยาว สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

เหลือง) บานวังกานเหลือง หมูที่ 2 ผลผลิตทางการเกษตร 1,000.00 เมตร หนา คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ต.บานคาย เชื่อมตอบานหางเรียง ออกสูตลาดไดอยาง 0.04 เมตร พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา จ.ชัยภมูิ รวดเร็ว สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

91 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก ซอมแซมไหลถนน กวาง 3,000,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.ทาหินโงม อบจ.ชัยภมูิ

แอสฟลทติก (สายทาหินโงม- ในการคมนาคมและขนสง ขางละ 1.00 เมตร ยาว สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

ซับสีทอง) บานทาหินโงม ผลผลิตทางการเกษตร 1,000.00 เมตร หนา คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ต.ทาหินโงม เชื่อมตอบาน ออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว 0.04 เมตร พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ซับสีทอง ต.ซับสีทอง อ.เมือง สูตลาดไดอยางรวดเร็ว

ชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ
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แบบ ผ. 04

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศนูยกลางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานที่ หนวยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

92 กอสรางถนน คสล. บานโนนมวง ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 5.00 เมตร 8,000,000 3,120,000 - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวกใน อบต.โพนทอง อบจ.ชัยภมูิ

หมูที่ 7 ต.โพนทอง (สายบาน ในการคมนาคมและขนสง ยาว 4,000.00 เมตร สะดวกในการ การคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

โนนมวง - เขต ต.บุงคลา) ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภมูิ ออกสูตลาดไดอยาง พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

รวดเร็ว ไดเร็วขึ้นรอยละ80

93 กอสรางถนน คสล. บานโนน ประชาชนมีความสะดวก ถนนกวาง 4.00 เมตร 3,960,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความสะดวก ทต.ชีลอง อบจ.ชัยภมูิ

หวานไพร หมูที่ 4 ต.ชีลอง ในการคมนาคมและขนสง ยาว 1,800.00 เมตร สะดวกในการ ในการคมนาคมและขนสง อ.เมืองชัยภูมิ

 เชื่อมตอ บานปกคงคา พืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมและขนสง พืชผลทางการเกษตรสู

ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ ไดอยางรวดเร็ว พืชผลทางการเกษตร ตลาดไดอยางรวดเร็ว 

จ.ชัยภมูิ (สายบานโนนหวานไพร - ไดเร็วขึ้นรอยละ 25

บานปกคงคา)
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