
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพ่ือการลงทุนที่จะ
ด าเนินการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 126,900,600 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านเก้าแสนหกร้อย 
บาทถ้วน) เพ่ือแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ และร่วมกันตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์
สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  
สายทาง ชย.ถ.1-0021  
บ้านไทรงาม – บ้านหนอง 
แดงน้อย อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ. 
1-0021 บ้านไทรงาม – บ้านหนอง
แดงน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์(Solar Street 
Light All In One Cell) ขนาด  
40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
แบบเสากิ่งเดี่ยว จ านวน 35 ชุด ๆ ละ 
62,500 บาท 
 

อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,187,500  

2 โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  
สายทาง ชย.ถ.1-0083  
บ้านจอก – บ้านส าราญ 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง ชย.ถ.
1-0083 บ้านจอก – บ้านส าราญ 
อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ 
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street 
Light All In One Cell) ขนาด 
40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดแบบ
เสากิ่งเดี่ยว จ านวน 40 ชุด ๆ ละ 
62,500 บาท 
 

อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,500,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3 โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง 
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  
สายทาง ชย.ถ.1-0034  
บ้านแก้งคร้อ – บ้านนา 
หนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายทาง ชย.ถ. 
1-0034 บ้านแก้งคร้อ – บ้านนา
หนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาย
ทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar 
Street Light All In One Cell) 
ขนาด 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด แบบเสากิ่งเดี่ยว จ านวน 
35 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ 

2,187,500  

4 โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สาย
ทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ 
– บ้านหนองผักหลอด อ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางชย.ถ. 
1-0035 บ้านสระแต้ – บ้านหนอง 
ผักหลอด อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  
สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar 
Street Light All In One Cell) 
ขนาด 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
แบบเสากิ่งเดี่ยว จ านวน 39 ชุด ๆ ละ 
62,500 บาท 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ 

2,437,500  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5 โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสา
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สาย
ทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ – 
ท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง
ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายทาง ชย.ถ. 
1-0001 แก้งคร้อ – ท่ามะไฟหวาน 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ติดต้ัง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วย
ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street 
Light All In One Cell) ขนาด 
40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดแบบ
เสากิ่งเดี่ยว จ านวน 32 ชุด ๆ ละ 
62,500 บาท 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  

6 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายทางบ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 
ต าบลซับใหญ่ บ้านทุ่งกระถิน
พัฒนา หมู่ที่ 10 ต าบลตะโก
ทอง อ าเภอซับใหญ่ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  
- งานดินถมบดอัดแน่น กว้าง 
6.30 เมตร ยาว 3,385.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถม 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 6,702.00 
ลูกบากศก์เมตร  
- งานลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,385.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรัง 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,122.00 
ลูกบาศก์เมตร 
 

อ าเภอ 
ซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางบ้านหนองประดู่
พัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลตะโก
ทอง อ าเภอซับใหญ่ - บ้าน
ห้วยทราย หมู่ที่ 7 ต าบล 
บ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 321.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

อ าเภอ 
ซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทาง ชย.ถ.1-0068 บ้าน
เจาทอง - บ้านห้วยหินฝน 
ต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
850.00 ตารางเมตร หนา 0.25 เมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 

อ าเภอ 
ภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 

869,000  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางบ้านห้วยหินฝน  
(สายที่ 2) หมู่ที่ 8 ต าบลวังทอง – 
บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ต าบล 
เจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 
 

อ าเภอ 
ภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,247,000  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วย
หินฝน (หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) 
หมู่ที่ 8 ต าบลวังทอง -   
บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ต าบล 
เจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,452.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

อ าเภอ 
ภักดีชุมพล 
จังหวัดชัยภูมิ 

884,000  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-
0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูบ 
ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอ 
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางรวม 270.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,620.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 
 

อ าเภอหนอง
บัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 
1-0113 บ้านหนองโจด –  
บ้านวังตะเฆ่ ต าบลห้วยแย้ 
อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางรวม 270.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,620.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 
 

อ าเภอ 
หนองบัว 
ระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบลวังตะเฆ่ 
- บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบล
ห้วยแย้ อ าเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 412.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,648.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร 

อ าเภอ 
หนองบัว 
ระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านหนองผัก
หลอด หมู่ที่ 12 ต าบลบ้าน
แท่น อ าเภอบ้านแท่น - บ้าน
ห้างสูง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านดอน 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 619.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,095.00 
ตารางเมตร  

อ าเภอ 
บ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,832,000  

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านห้วยเหนือ 
หมู่ที่ 18 ต าบลตลาดแร้ง - 
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,320.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร ถมดินบดอัดแน่น กว้าง 
4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
 

อ าเภอ 
บ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

959,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านโคก
มะตูม หมู่ที่ 7 ต าบลโนนคูณ - 
บ้านนาผักเสี้ยน หมู่ที่ 4 ต าบล
ดงกลาง อ าเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 321.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.15 เมตร  
 

อ าเภอ 
คอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่
พัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านไร่ 
- บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 
ต าบลวะตะแบก อ าเภอ 
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 407.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,628.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 
 

อ าเภอ 
เทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 
1-0126 แยกทางหลวง
หมายเลข 228 -  บ้านไทรงาม 
ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
รวม 791.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,746.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  
 

อ าเภอ 
เทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

3,000,000  

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 
1-0110 บ้านหนองส าราญ - 
บ้านโสกรัง ต าบลหนองบัวแดง 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 
 

อ าเภอ 
หนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านตลาด 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหัน - บ้าน
แก้งสองคอน หมู่ที่ 3 ต าบล
บ้านยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 414.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,656.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.15 เมตร 
 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน 
เมืองเก่า หมู่ที่ 5 ต าบล 
บ้านยาง - บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านบัว อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
รวม 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.15 เมตร 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านสระ
โพนทอง หมู่ที่ 4 ต าบลสระ
โพนทอง - บ้านดอนมะค่าง 
หมู่ที่ 17 ต าบลบ้านหัน อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 414.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,656.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.15 เมตร 
 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน 
หนองหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลผักปัง 
- บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 
ต าบลโอโล อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 436.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,744.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 
 

อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านแข้ 
หมู่ที่ 14 ต าบลผักปัง - บ้าน
หนองตาไก้ หมู่ที่ 6 ต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 436.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,744.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 
 

อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.  
1-0047 บ้านหนองตาไก้ - 
บ้านโอโล ต าบลโอโล อ าเภอ 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง
รวม 432.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,456.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 
 

อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วย
กนทาเหนือ หมู่ที่ 17 ต าบล 
คูเมือง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองแวง อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร  
 

อ าเภอ 
หนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

600,000  

27 ก่อสร้างสะพานข้ามล าหว้ยหวาย 
(ท่ากกคร้อ) บ้านหนองโสมง 
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอ
บ้านเขว้า - บ้านโนนเชือก  
หมู่ที่ 3 ต าบลส้มป่อย อ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร 
แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบมาตรฐาน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
แบบเลขที ่ท.3-03 พร้อมก่อสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ชนิด
ดาดคอนกรีต ตามแบบเลขที่ มฐ.
อบจ.16-001-48 
 

อ าเภอ 
บ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,303,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

28 วางท่อส่งน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางบ้าน 
หนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ต าบล
ลุ่มล าชี - บ้านกุดฉนวนอุดม 
หมู่ที่ 19 ต าบลบ้านเขว้า 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.80 
เมตร จ านวน 213.00 ท่อน บ่อพัก
พร้อมฝาทุกระยะ 50.00 เมตร  
ดินถมบดอัดแน่น กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 213.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.70 
เมตร 
 

อ าเภอ 
บ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

697,000  

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 
1-0086 แยก ทล.2054 –  
บ้านหนองหญ้าขาว ต าบล 
ช่องสามหมอ อ าเภอ 
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
รวม 703.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,218.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.20 เมตร 
 

อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,600,000  

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 
1-0087 บ้านหนองเม็ก –  
บ้านหนองโนน้อย – บ้าน 
หนองโก ต าบลโคกมั่งงอย 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 794.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,970.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.15 เมตร  

อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,470,000  

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 
1-0001 แก้งคร้อ -  
ท่ามะไฟหวาน ต าบลโคกกุง 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง
รวม 572.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,576.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.30 เมตร  
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

3,000,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. สนามกีฬากลาง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
175.00 เมตร ฝาตะแกรงเหล็กแผ่น 
หนา 6.00 มิลลิเมตร พร้อมทาสี 

สนามกีฬา
กลาง 
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
 

950,000  

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางโรงเรียน
สระพังวิทยาคม ต าบลสระพัง 
อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,920.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.15 เมตร 
 

อ าเภอ 
บ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,168,000  

34 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางบ้านหนองหอยปัง  
หมู่ที่ 6 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอ
หนองบัวแดง - บ้านคลองไทร 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านเจียง อ าเภอ
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
- ดินถมบดอัดแน่นขยายผิวจราจร 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500.00  
เมตร หนา 0.85 เมตร หรือปริมาณ
งานดินถม ไม่น้อยกว่า 
2,932.50 ลูกบาศก์เมตร  
- ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
งานหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,383.00 
ลูกบาศก์เมตร 
 

อ าเภอ 
หนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,932,000  

35 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ 
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บ้านเขว้า-บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 
ต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,547.00 เมตร หรือปริมาณ 
ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
1,392.30 ลูกบากศก์เมตร  

อ าเภอ 
บ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,041,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สายทาง 
ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - 
บ้านโสกมะตูม ต าบลโนนคูณ 
อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete - ชว่ง กม.
8+990 - 9+802 ผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 812.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 5,684.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
คอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  

37 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete โดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 
1-0117 บ้านห้วยยายจิ๋ว - 
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ต าบล
ห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete โดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 
 - กม.1+425 - 1+917 ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 492.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 3,936.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  

38 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สายทาง 
ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง –  
บ้านกลาง ต าบลโนนทอง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete 
- ช่วง กม. 8+660 - 9+120 ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สายทาง 
ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - 
บ้านตลาด ต าบลกุดเลาะ 
อ าเภอ 
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete 
- ช่วง กม. 0+000 - 0+463 ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 463.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,778.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
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จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

40 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สาย
ทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหญ้า
นาง - บ้านวังม่วง ต าบลบ้าน
เป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete 
ช่วง กม. 0+475 – 0+826 ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 351.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 2,808.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

41 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สาย
ทาง ชย.ถ.1-0120 บ้านจมื่น - 
บ้านหนองแต้ ต าบลบ้านเดื่อ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 457.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,742.00 ตารางเมตร 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

42 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สาย
ทางบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 
ต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ - บ้านนาคานหัก หมู่
ที่ 1 ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
 Asphaltic Concrete ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

43 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic 
Concrete สายทางบ้านสระ 
หมู่ที่ 7 ต าบลโนนกอก อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ-์ บ้านค าผักแพว 
หมู่ที่ 13 ต าบลซับสีทอง 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนน คสล. ผิวทาง 
Asphaltic Concrete  
- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 795.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 
- ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.03 เมตร  
- หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,480.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เกษตร
สมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

 



-13- 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

44 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สายทาง 
 ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - 
บ้านพรมเหนือ ต าบลหนองตูม 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete 
- กม. 0+065 – 0+702 ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 637.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 5,096.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  

45 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สายทาง 
ชย.ถ. 1-0016 บ้านหนองหญ้า
รังกา-บ้านห้วยบง ต าบลห้วยบง 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete – ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 404.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,424.00 ตารางเมตร 

อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

46 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สาย
ทาง ชย.ถ.1-0012 แยกทาง
หลวงหมายเลข 202 - บ้าน
หนองคอนไทย ต าบลกุดตุ้ม 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete  
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
280.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,240.00 
ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

910,000  

47 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic 
Concrete สายทาง ชย.ถ.  
1-0024 บ้านกุดตุ้ม – บ้าน 
หินกอง ต าบลห้วยบง อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวทาง Asphaltic Concrete  
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,201.00 เมตร หนา 0.03 เมตร  
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 7,206.00 
ตารางเมตร 

อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,090,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
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จ านวนเงิน 
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หมายเหตุ 

48 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง 
ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - 
บ้านดอนขวาง อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
359.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,872.00 
ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,500,000  

49 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete สายทาง 
ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - 
บ้านหนองแหน ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ (ระยะท่ี 1 ) 

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 454.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 3,632.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,500,000  

50 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง 
ชย.ถ. 1-0022 บ้านวัง
ก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 

- ช่วงที่ 1 ปูผิว Asphaltic Concrete 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
144.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 
1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
- ช่วงที่ 2 ปูผิว Asphaltic Concrete 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
565.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
- หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
4,542.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,000,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สถานที่
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51 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง 
Asphaltic Concrete และ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านโนนศรีสง่า 
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าใหญ่ - บ้าน
โนนตูม หมู่ที่ 7 ต าบลวังชมภู 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 

 - ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 1,410.00 ตารางเมตร 
- ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
ผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 345.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,760.00 
ตารางเมตร  
- ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนน คสล.  
ผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 920.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
5,520.00 ตารางเมตร  
- ช่วงที่ 4 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
ผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.04  
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
6,150.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
หนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

7,690,000  

52 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายทางบ้านโคกมั่งงอย  
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกมั่งงอย - 
บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 ต าบล
ห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,124.00 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
1,593.00 ลูกบาศก์เมตร 

อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

530,000  
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53 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  
สายทางบ้านนาแกท่าขอนยุง 
หมู่ที่ 17 ต าบลนาหนองทุ่ม - 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ต าบล
โคกกุง อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 7.00 เมตร  
ยาว 1,832.00 เมตร หรือปริมาณ 
หินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
1,923.60 ลูกบาศก์เมตร 
- งานดินถมบดอัดแน่น หนา 
0.20 เมตร กว้าง 7.30 เมตร ยาว  
1,832.00 เมตร 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

2,366,000  

54 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 
ต าบลช่องสามหมอ - บ้านหนอง
สามขา หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 - ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด
อัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00  
เมตร  ยาว 300.00 เมตร  
- ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลุกบด
อัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 740.00 เมตร  
- หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 669.00 ลูกบาศก์เมตร 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

634,000  

55 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง  
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,395.00 เมตร หรือปริมาณ 
หินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
1,046.25 ลูกบาศก์เมตร 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

56 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองไผ่ - บ้านโนนศิลา 
หมู่ที่ 4 ต าบลหลุบคา อ าเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

- ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,722.00 เมตร หรือปริมาณ 
หินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
813.00 ลูกบาศก์เมตร  
- งานดินถมบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.30 เมตร ยาว 1,700.00 
เมตร 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  
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57 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองไผ่ - บ้านป่าเสี้ยว 
หมู่ที่ 6 ต าบลช่องสามหมอ 
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,814.00 เมตร หรือปริมาณ 
หินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
1,088.40 ลูกบาศก์เมตร 
 

อ าเภอ
แก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,000,000  

58 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete โดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING สายทาง ชย.ถ.  
1-0082 บ้านยางหวาย- 
บ้านจอก ต าบลคอนสวรรค์ 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตารางเมตร 
 

อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,547,200  

59 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltic Concrete โดยวธิ ี
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING สายทาง ชย.ถ.  
1-0091 บ้านปะโค – บ้าน 
โคกเพชร ต าบลโคกเพชรพัฒนา 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING  
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 6,000.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
48,000.00 ตารางเมตร 

อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

1,998,900  

60 โครงการปรับปรุงอาคารศาลา
ประชาคมจังหวัดชัยภูมิ 

- รื้อโครงสร้างและมุงหลังคาอาคาร  
- ปรับปรุงงานผนัง งานพ้ืน   
- ซ่อมแซม ขัดสีเพดานเก่า และ
ติดตั้งฝ้าเพดาน   
- ทาสีอาคาร ตกแต่งภายในและ
ติดตั้งประตูหน้าต่าง  
- ปรับปรุงห้องน้ า เปลี่ยนสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์  
- ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล  
 

อ าเภอ 
เมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

6,660,000  
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